PROTOKÓŁ NR XLIII/2014
Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 28 STYCZNIA 2014 ROKU
Sesja rozpoczęła się o godz.1010, a zakończyła o godz.1220.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.
Stan radnych
- 25
Obecnych
- 23
Nieobecny usprawiedliwiony
-2
Osób zaproszonych
- 161
Obecnych
- 92
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1
Otwarcia obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka dokonał 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 XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
4/ Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej za 2013
rok.
5/ Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2013 rok.
6/ Przyjęcie protokołu z obrad XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia
11.12.2013 roku.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30.12.2013 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030
(druk nr 744),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 (druk nr 745),
3. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 727),
4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
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2014-2020 (druk nr 728),
5. odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr
729),
6. przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2014-2016”
(druk nr 730),
7. zmiany Uchwały Nr 346/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia na lata 2012-2014 projektu i udzielenia pełnomocnictwa
do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu
systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
zmienionej Uchwałą Nr 421/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia
2012 roku oraz Uchwałą Nr 544/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego
2013 roku (druk nr 731),
8. zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (druk nr 732),
9. ustanowienia „Dni Historii Płocka” oraz terminu ich obchodów (druk nr 733),
10. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Szpitalnej
(druk nr 734),
11. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Kobiałka
(druk nr 735),
12. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto
Płock przy ul. Jakubowskiego w Płocku (druk nr 736),
13. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Armii
Krajowej (obr. 1) (druk nr 737),
14. ustalenia nazwy stadionu (druk nr 738),
15. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
(druk nr 741),
16. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 742),
17. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu „Magia
przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej (druk nr 743),
18. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Ryszardowi Jedlińskiemu (druk nr
739),
19. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Stefanowi Skulimowskiemu (druk nr
740).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady
Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
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12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie
propozycje zmian do porządku obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka:
• wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia
poparcia dla realizacji linii kolejowej relacji Modlin-Płock (druk nr 746)
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 746 został wprowadzony z porządku
obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka w punkcie 8 jako podpunkt 20.

•

wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udział Gminy – Miasto Płock jako Partnera w projekcie grupowym pt.
Zielone inwestycje szansą na poprawę energoefektywności gmin Związku Gmin
Regionu Płockiego” planowanym do współfinansowania ze środków finansowych
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środków
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym przedsięwzięć realizowanych w
ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pt. System zielonych inwestycji (GIS
– Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach
użyteczności publicznej (druk nr 747)
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 747 został wprowadzony z porządku
obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka w punkcie 8 jako podpunkt 21.

(pisma dotyczące wprowadzenia zmian do porządku obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka
stanowią załączniki nr 7 i 8 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Jeszcze jedna
kwestia stricte techniczna dotycząca porządku obrad naszej sesji. Ponieważ zaszczyciły na
dzisiaj na sesji dwie Panie, które wyczytałem, czyli Pani Jadwiga Szymańska oraz Pani
Katarzyna Zalewska – żona i córka Pana Bernarda Szymańskiego - mam do Państwa prośbę,
abyśmy punkt dotyczący nadania stadionowi imienia Pana Bernarda Szymańskiego, czyli
punkt 14 (druk 738), wprowadzili jako pierwszy punkt obrad naszej dzisiejszej sesji – w
etapie I jako punkt przed punktem jeden, powiedzmy 1a. Ja mam prawo jako
przewodniczący zrobić to bez poddawania pod głosowanie, ale jeżeli ktoś z Państwa zgłosi
sprzeciw, to oczywiście poddam pod głosowanie. Nie widzę. Dziękuję. W takim razie
przyjmijmy, że jako punkt pierwszy będziemy w etapie I omawiać właśnie ten punkt.[...]”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Piotrowi Nowickiemu.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja mam taką
prośbę, żebyśmy w sprawach różnych, czy ewentualnie w zapytaniach, zajęli się troszeczkę
szerzej takim projektem, który jest realizowany przez jedną ze spółek komunalnych,
mianowicie to się nazywa Sienkiewicza 38. Myśmy na ten temat rozmawiali na Komisji
Inwestycji, ale uzyskaliśmy mało informacji, w związku z tym chcielibyśmy na ten temat
troszeczkę szerzej porozmawiać.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Umówmy się w takim razie, iż w punkcie: Sprawy różne, będzie troszeczkę może większe
wyjaśnienie na ten temat. Jednocześnie prośba do Pana Prezydenta, żeby ktoś ewentualnie
w tym czasie przygotował przynajmniej jakąś krótką informację w tej tematyce.[...]”
Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XLIII Sesji przedstawiał się następująco:
1/ Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
4/ Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej za 2013
rok.
5/ Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2013 rok.
6/ Przyjęcie protokołu z obrad XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia
11.12.2013 roku.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30.12.2013 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1a)ustalenia nazwy stadionu (druk nr 738),
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata
2014-2030 (druk nr 744),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 (druk nr 745),
3. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 727),
4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 728),
5. odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020 (druk nr 729),
6. przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2014-2016”
(druk nr 730),
7. zmiany Uchwały Nr 346/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012
roku w sprawie zatwierdzenia na lata 2012-2014 projektu i udzielenia
pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Płocku projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie, zmienionej Uchwałą Nr 421/XXVI/2012
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Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr
544/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2013 roku (druk nr 731),
8. zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (druk nr 732),
9. ustanowienia „Dni Historii Płocka” oraz terminu ich obchodów (druk nr 733),
10. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul.
Szpitalnej (druk nr 734),
11. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul.
Kobiałka (druk nr 735),
12. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto
Płock przy ul. Jakubowskiego w Płocku (druk nr 736),
13. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Armii
Krajowej (obr. 1) (druk nr 737),
14. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
(druk nr 741),
15. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 742),
16. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu „Magia
przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (druk nr 743),
17. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Ryszardowi Jedlińskiemu (druk nr
739),
18. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Stefanowi Skulimowskiemu (druk nr
740),
19. wyrażenia poparcia dla realizacji linii kolejowej relacji Modlin-Płock (druk nr 746),
20. wyrażenia zgody na udział Gminy – Miasto Płock jako Partnera w projekcie
grupowym pt. Zielone inwestycje szansą na poprawę energoefektywności gmin
Związku Gmin Regionu Płockiego” planowanym do współfinansowania ze środków
finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i
środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym przedsięwzięć realizowanych
w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pt. System zielonych inwestycji
(GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach
użyteczności publicznej (druk nr 747).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady
Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.
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Ad. pkt 2
Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pan radny Artur Kras
(zgłoszenia dokonała Pani radna Aniela Niedzielak), Pani radna Magdalena Lewandowska
(zgłoszenia dokonał Pan radny Arkadiusz Iwaniak). 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–17, 0-przeciw,
0-wstrzymujących).
Komisja Uchwał i Wniosków:
- Pan radny Artur Kras,
- Pani radna Magdalena Lewandowska.

Ad. pkt 3
Pan radny Artur Kras Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie z
działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka za 2013 rok.
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu)

Ad. pkt 4
Pani radna Joanna Olejnik Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka za 2013 rok.
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu)

Ad. pkt 5
Pan radny Arkadiusz Iwaniak Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej odczytał
sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka za 2013 rok.
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Wojciechowi Hetkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Panie
Przewodniczący, ja mam taką jedną uwagę. Akurat będę teraz bardzo obiektywny, bo mnie
to zupełnie nie dotyczy, ale jest taka jedna dziwna rzecz w tych sprawozdaniach. Mianowicie
z lubością podkreśla się – mówię, odnoszę się do wszystkich sprawozdań – z lubością
podkreśla się ile razy na przykład ktoś nie przyszedł na obrady komisji. Mógł nie przyjść z
przyczyn zupełnie obiektywnych, bo mógł w tym czasie, nie wiem, być na spotkaniu z radą
osiedla albo być delegowanym jako przedstawiciel Rady do udziału w jakichś ważnych
sprawach. I to jest taka informacja, która nie wiem, czy chce pokazywać jacy to niektórzy
ludzie są hiperaktywni, bo mają stuprocentową aktywność - broń Boże nie odnoszę się do
nikogo indywidualnie - a niektórzy są tacy leniwi, że na przykład trzy razy nie byli. Ja myślę,
że o wiele ważniejszą rzeczą byłoby, jeśli już idziemy w cyfry pokazujące aktywność radnych,
to pokazujmy, ile razy ten radny zabrał głos na tych komisjach, ile zgłosił wniosków i co
wniósł merytorycznie do pracy. To, myślę, że byłoby to o wiele bardziej obiektywne niż
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sugerowanie na przykład, że ktoś jest leniwy. Taka uwaga do wszystkich trzech sprawozdań i
następnych, które będą w przyszłości.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Dziękuję bardzo. Ja jakby chyba czytając w
myślach mam to w sprawozdaniu. Pozwoliłem sobie to oczywiście pominąć, bo to jest jak
gdyby najmniej ważne, a odczytałem tylko ogólną frekwencję, bo myślę, że to jest jak gdyby
ważne. Natomiast kto ile razy był jest wypisane, ale pominąłem, bo też uważam, że to jest w
tym wszystkim najmniej ważne. Dziękuję.”

Ad. pkt 6
Pod głosowanie został poddany protokół z obrad XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
Płocka, który odbyła się w dniu 11 grudnia 2013 roku.
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
Protokół nr XLI/2013 z obrad XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty.

Ad. pkt 7
Pod głosowanie został poddany protokół z obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka, który odbyła
się w dniu 30 grudnia 2013 roku.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
Protokół nr XLII/2013 z obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty.

Ad. pkt 8
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1a) ustalenia nazwy stadionu (druk nr 738)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Wróblewskiemu radcy prawnemu.
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Panie Prezydencie! Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo! Taka techniczna związana z publikacją tej uchwały – w
§ 1 jest tak: Położenie w/w stadionu określa załącznik nr 1 – nr 1 trzeba skreślić, bo nie ma.
I sam załącznik – powinien być taki dopisek o góry: załącznik do uchwały nr … - będzie
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wpisany numer uchwały dzisiejszej – Rady Miasta Płocka z dnia – i też kropeczki. To jest po
prostu technicznie. Przy publikacji byłby problem z publikowaniem tego aktu. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Leszkowi Brzeskiemu.
Pan radny Leszek Brzeski powiedział: „Panie Przewodniczący! Ja mam taką propozycję i
prośbę, żeby w uzasadnieniu, bo tu jest to uzasadnienie tak króciutkie i tylko kilka linijek
przeznaczone na informację o Panu Bernardzie Szymańskim, mam propozycję, żeby to
uzasadnienie rozszerzyć. Ja tutaj przygotowałem nawet taką swoją wersję, bo jak wiadomo,
Pan Dyrektor Szymański był wieloletnim moim dyrektorem i troszeczkę jest mi i przykro i tak
smutno, że to tylko kilka słów. Ta uchwała gdzieś będzie może przeglądana, czy czytana za
ileś lat i chciałbym, żeby o tak zacnym, tak prawym dobrym człowieku było więcej. I jeśli to
można w ramach autopoprawki Pana Prezydenta, to bym wdzięczny był. Ja może bym
odczytał to, co tu przygotowałem. Jeśli Państwo radni zaakceptujecie wtedy - czy taki tekst
jak przeczytam czy może troszeczkę zmieniony - byśmy w tym uzasadnieniu przedstawili.
(Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady powiedział: „Proszę bardzo.”) Bernard
Leonard Szymański urodził się 6.11.1948 r. w Rokiciu k/Płocka. Ukończył Akademię
Wychowania Fizycznego w Warszawie i uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego.
Od 1969 roku rozpoczął pracę zawodową w oświacie pełniąc funkcje nauczyciela i
wychowawcy. W 1984 roku objął stanowisko wicedyrektora w Zespole Szkół nr 7 przy
ulicy Zygmunta Padlewskiego w Płocku. W latach 1995-2002 pełnił funkcję dyrektora tej
szkoły. Po połączeniu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku z Zespołem Szkół
Zawodowych nr 7 objął stanowisko Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Od 2004
roku do śmierci był Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych. Zmarł 12 maja 2013 roku.
Był jednym z tych szlachetnych ludzi, których obecność odcisnęła piętno na
współpracownikach. Był pełen energii i entuzjazmu, pogody ducha i ciepła dla innych. W
każdym szukał dobra, nie potrafił żywić urazy. Za jego kadencji Siedemdziesiątka słynęła
ze świetnej atmosfery w pracy. Znał każdego ucznia, chętnie z nimi rozmawiał. Nie
zamykał się w swoim gabinecie, jego drzwi zawsze były otwarte dla każdego członka
społeczności szkolnej, a także ludzi spoza szkoły. Potrafił motywować do działania, dla
niego chciało się pracować. Otwarty na różnorodne pomysły, pozwalał działać innym,
nawet jeśli dana dziedzina była mu obca. Szczególnie pasjonował się sportem. Był
wielkim wychowawcą młodych sportowców, potrafił do nich dotrzeć kształtując ich
kariery. Nie było w Płocku przedsięwzięcia sportowego, w które nie byłby zaangażowany.
Wśród młodych zawodników i nauczycieli krzewił szacunek dla drugiego człowieka,
wytrwałość w dążeniu do celu i odwagę przekraczania własnych ograniczeń. Był
wychowawcą olimpijczyków, mistrzów świata, mistrzów Polski. Wśród jego wychowanków
możemy wymienić olimpijczyków: m.in. badmintonistę Michała Łogosza, wioślarzy
Bogdana Zalewskiego i Piotra Buchalskiego. Wielu piłkarzy zawdzięcza mu dokonanie
trafnych wyborów zawodowych, wpłynął na kariery reprezentantów Polski - Sławomira
Peszki, Michała Łobodzińskiego i wielu innych. Nie bał się ryzykować, ufał młodzieży,
dzięki temu odmienił życie wielu młodym ludziom. To dzięki jego postawie stworzył
świetną atmosferę życzliwości wobec sportowców najpierw w Zespole Szkół Zawodowych
nr 7, a później w Zespole Szkół Technicznych. Z jego inicjatywy powstały w tych szkołach
klasy piłki nożnej i piłki ręcznej. Kształtował sportowe życie naszego miasta.
Współtworzył Płocką Akademię Piłki Nożnej, był siłą napędową Płockich Ergowioseł, był
współorganizatorem turniejów piłki nożnej (m.in. Turnieju im. Stefana Świtalskiego).
Ufał ludziom i budził zaufanie. Z chwilą jego odejścia płocka oświata i płocki sport stracili
wielkiego człowieka."
(załącznik nr 12 do niniejszego protokołu)
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo, Panie radny, za przypomnienie niekwestionowanych zasług Pana Bernarda
Szymańskiego. Panie Prezydencie rozumiem, że możemy to przyjąć jako autopoprawkę.[...]”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „W całości
podpisujemy się pod tym uzasadnieniem i oczywiście nie ma żadnych przeszkód formalnych,
żeby przyjąć tę formę. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, wiem że w tym punkcie obrad chciała zabrać głos Pani Jadwiga
Szymańska. Teoretycznie powinniśmy to poddać pod głosowanie, ale ja myślę, że nie jest
to potrzebne. Nie widzę żadnych sprzeciwów ze strony Państwa, w takim razie
zapraszamy Panią do mównicy.”
Pani Jadwiga Szymańska powiedziała: „Proszę Państwa, to co przed chwilą
usłyszeliście, to jest szczera prawda o moim mężu. Bardzo związany był ze sportem w
Płocku, a szczególnie ze sportem młodzieżowym. Ogromnie cieszył się z sukcesów swoich
podopiecznych, uczył ich jak wygrywać, ale również jak pogodzić się z porażką. Często
powtarzał - kto go znał wiedział o tym - że najbardziej lubił walczaków, bo takie
wyrażenie stosował. To znaczy, że nie tych, którzy mieli talent i wygrywali, ale ci którzy
chcieli i nieraz po prostu musieli przegrać. Zawsze mówił, że nie wyobraża sobie innej
pracy, tylko pracę z młodzieżą. I tak jak powiedziałam – kto znał mojego męża wiedział,
że tak było. Nieraz mówił, że jest szczęściarzem, bo robi to co kocha i robi to, co umie
robić najlepiej. I tak chyba było. On to robił bardzo dobrze. Ze stadionem w Płocku był
związany od czternastego roku życia, bo kiedy przyszedł tutaj do Płocka do Liceum
im. Jagiełły od razu w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej klasie był reprezentantem
szkoły w lekkiej atletyce. Na tym stadionie spędzał bardzo dużo czasu. Potem na tym
osiedlu mieszkał na ulicy Traugutta, następnie na Obrońców Westerplatte i do końca na
ulicy Lotników, czyli cały czas blisko tego stadionu. Kiedy nam ginął, to wiedzieliśmy, że
jest tam. Dzielił swoje życie między dom, szkołę i właśnie ten stadion. Dziękuję bardzo
mieszkańcom tego osiedla, szczególnie Panu Jerzemu Zalewskiemu, który wystąpił w
imieniu mieszkańców z taką propozycją. Dziękuję radzie osiedla, która zgłosiła ten
wniosek. I chciałam na koniec zacytować strofę wiersza Wisławy Szymborskiej: umiera
się nie po to, żeby przestać żyć, ale po to, żeby żyć inaczej. Umarłych wieczność dotąd
trwa, dokąd pamięcią im się płaci. I za tę pamięć dziękuję w imieniu rodziny i przyjaciół z
głębi serca."
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy Pani
bardzo.[...]”
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata
2014-2030 (druk nr 744)
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 744 stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Marcinowi Flakiewiczowi.
Pan radny Marcin Flakiewicz powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Szanowni Państwo! Ja wierzę, że już dzisiaj, Panie Przewodniczący, nie będzie konieczności
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kilkukrotnego udzielania mi głosu w tym temacie, ale chciałbym kontynuować temat z
poprzedniej sesji. Doskonale Państwo pamiętacie wniosek, który złożyłem, właściwie prośbę,
ażeby wszystkim radnym dostarczyć informację o przekazanych i wpisanych 0,5 mln zł do
budżetu inwestycji wskazanych przez rady osiedla. Panie Prezydencie, prosiłem o to również
miesiąc temu. Do dnia dzisiejszego również nie mamy informacji. Ja bardzo bym prosił już o
sfinalizowanie tej sprawy i zakończenie jej i przekazanie tego wniosku. Przyszedłem tutaj, nie
ukrywam, z kalendarzem. Mam nadzieję, że mamy taki sam. Panie Prezydencie, kiedy
możemy liczyć, że ten wniosek do nas do radnych wpłynie? Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie radny, rzeczywiście
taką prośbę Pan na ostatniej sesji złożył. Ja zadeklarowałem, że ją oczywiście przekażę.
Natomiast trwają w tym momencie analizy, jeśli chodzi o te wnioski, na ile postulaty
zgłoszone przez rady mieszkańców osiedli będą możliwe do realizacji. I tak jak powiedziałem,
część z tych wniosków już jest zapisana w budżecie, część będziemy wnioskować, ażeby była
w trakcie roku budżetowego wpisywana. I tutaj akurat po prostu te wnioski czasami są, bym
tak powiedział, już nawet niektóre zrealizowane, niektóre natomiast postulaty nie będą ze
względów formalnych mogły być zrealizowane. I w tej chwili poszczególne wydziały urzędu
pracują nad tym, ale to jest do końca lutego, a więc może umówmy się do najbliższej sesji
Rady Miasta taki spis wszyscy radni rzeczywiście otrzymają. Te informacje są jak gdyby, bo
one przyszły z rad mieszkańców osiedli. Chcielibyśmy zrobić z nich jeden dokument, a nie
zbiór 21 próśb, tak naprawdę, rad mieszkańców osiedli. Natomiast to będzie opatrzone także
informacją, które z tych wniosków są już w budżecie, które planujemy, żeby znalazły się, a
które na przykład ze względów formalnych po prostu w budżecie się znaleźć nie będą mogły,
bo na przykład, nie wiem, teren postulowany, żeby jakiś projekt - na przykład plac zabaw był zrealizowany, nie jest terenem na przykład gminnym, a wówczas nie może tam być
zrealizowana ta inwestycja, czy na przykład ze względu na brak środków finansowych w
budżecie na 2014 rok na dzisiaj jest to jeszcze nie wpisane, ale planujemy, żeby zostało
zrealizowane i wpisane. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Pawłowi Kolczyńskiemu.
Pan radny Paweł Kolczyński powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Wysoka
Rado! Panowie Prezydenci! Ja mam pytanie jakby z dwóch zagadnień. Po pierwsze – minął
pierwszy rok nowego roku budżetowego. Chciałbym uzyskać informacje ewentualnie od Pani
Skarbnik, czy od Pana Prezydenta, czy te pierwsze tygodnie, pierwszy miesiąc nowego roku
pozwalają ocenić jak będzie kształtował się poziom dochodów, czy nadal występują jakieś
niepokojące oznaki w zakresie poziomu CIT, PIT. Czy takie informacje w ogóle są już na tą
chwilę dostępne? Takie ewentualnie wprowadzenie w tym zakresie. I druga kwestia. W
ostatni weekend wracałem też po rozprawach sądowych z południa Polski i powiem szczerze,
że przejechałem dużą część, pół Polski, a stan dróg, jeżeli chodzi o odśnieżanie, nie był
komfortowy na dużej części dróg w Płocku. Ja zdaję sobie sprawę, że były duże opady
śniegu. Natomiast chciałbym też krótką informację jak wygląda prowadzenie odśnieżania w
Płocku. To jest jedna rzecz. I po drugie – czy środki, które zostały zabezpieczone bodajże w
MZD są wystarczające? Na tą chwilę i tak mieliśmy to szczęście, że dni aż tak śnieżnych nie
było dużo, ale jak kształtuje się zabezpieczenie Płocka pod względem usuwania śniegu z
dróg, bo w moim odczuciu, oczywiście nie ma co porównywać głównych tras dróg krajowych,
wojewódzkich przebiegających przez teren Płocka z drogami osiedlowymi i jest pewna
preferencja dla określonych ciągów drogowych, natomiast jak ta sytuacja się kształtuje, czy
zrezygnowano z odśnieżania jakichś ulic i jak wygląda to w kontekście finansów. Dziękuję.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! W
kontekście pierwszego pytania – to jeszcze nie jest to możliwe, ażeby ocenić te kwestie o
których Pan radny mówi. W styczniu, jak na razie, bo jeszcze miesiąc się nie skończył,
wpłynęło, zgodnie zresztą z harmonogramem, 20% jedynie z grudnia podatku PIT. I to są
jedyne wpływy, jeśli chodzi o wpływy podatkowe. Natomiast pierwszy podatek CIT to będzie
koniec stycznia, a więc pewnie 31 stycznia i dopiero wtedy będzie można coś więcej
powiedzieć na ile on na przykład jest wyższy od styczniowego z ubiegłego roku, tak,
natomiast w tej chwili jeszcze za wcześnie, ażeby o tym mówić. Ale rzeczywiście dziękuję,
Panie radny, za takie poczucie odpowiedzialności za budżet miasta Płocka. Sądzę, że w tym
roku rzeczywiście to będzie potrzebne. Także tu bardzo się cieszę i dziękuję. Ale taką
informację jak tylko będzie, to będzie ona oczywiście także dostępna, znaczy podczas
następnej sesji czy gdzieś na komisjach będziemy ją podawać, jeśli Państwo radni sobie
życzą. W przypadku odśnieżania to jest kwestia tak jak co roku, standardowo odśnieżamy,
bo drogi mają być odśnieżone w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim czasie, tak bym to
powiedział, w zależności od tego, kiedy ustaną opady śniegu. Natomiast środki, które są
zabezpieczone, to czy będą wystarczające okaże się na ile ta zima będzie rzeczywiście
intensywna jeszcze, śnieżna. Na razie te, które są w dyspozycji, wystarczają do odśnieżania.
Dzisiaj chyba jeszcze nie pada zbyt intensywnie, to wszystkie drogi główne, nie licząc może
wewnętrznych czy jakichś tam stricte osiedlowych, są czarne i przejezdne. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. Ja może dopowiem, uzupełnię tą informację dotyczącą podatku CIT. Jak
zapewne Państwo wiecie Orlen kilka dni temu opublikował dane finansowe za IV kwartał
2013 roku. Opublikował dane o dosyć znacznym wyniku ujemnym netto. Jakie to będzie
miało przełożenie na podatek CIT możemy się tylko domyślać.[...]”
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 (druk nr 745)
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 745 stanowi załącznik
nr 14 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 745 został omówiony wspólnie z drukiem nr
744.
3. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 727)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 727.
4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 728)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 728.
5. odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku
albo
świadczenia
rzeczowego
w
postaci
produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
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dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 729)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 729.
6. przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata
2014-2016” (druk nr 730)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Wróblewskiemu radcy prawnemu.
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Proszę Państwa, takie redakcyjne
poprawki. Na str. 11 programu – Program Aktywności Lokalne – „j” zostało zjedzone. I,
proszę Państwa, dalej to samo jest na str. 13 pkt 9 Program Aktywności Lokalnej – tej „j”
brakuje. Przepraszam, jeszcze na str. 2 w spisie treści jest punkt 2: Doświadczenia i wnioski
z realizacji - jest napisane APL, a powinno być PAL, przestawione literki – w latach
2008-2013.”
7. zmiany Uchwały Nr 346/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca
2012 roku w sprawie zatwierdzenia na lata 2012-2014 projektu i
udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Płocku projektu systemowego współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie, zmienionej Uchwałą Nr 421/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z
dnia 28 sierpnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr 544/XXXII/2013 Rady
Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2013 roku (druk nr 731)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 731.
8. zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (druk nr 732)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Marcinowi Flakiewiczowi.
Pan radny Marcin Flakiewicz powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Panowie Radni! Nie chcąc być po raz kolejny, dołączyć do grupy tzw. ignorantów, jak zostało
nazwane, że przez ignorancję radnych, czyli przez brak wiedzy ktoś został odcięty od
pieniędzy, uważam że – to jest moje skromne zdanie – że brakiem wiedzy i ignorancją w tym
momencie okazała się osoba, która takie słowa mówi. Bo w dobie dzisiejszych zmian to
jednak nie było przesłanek do tego, żeby jakiekolwiek środki naznaczać na płocki sport. Ale
żeby tutaj było jasne - ja nie jestem super kibicem. Piłka nożna nie jest tą dyscypliną, która
mnie fascynuje, co nie oznacza, że nie będę tego sportu wspierał. To jest raz. I teraz pytanie.
Panie Prezydencie, dlaczego dopiero teraz, czyli na drugiej sesji, po rzekomej sesji na której
to w POKiS-ie miały być zapisane pieniądze na płocki sport, radnym przedkłada się uchwałę
dotyczącą zapisów, które takie finansowanie umożliwiają? Czy tutaj troszeczkę nie
pomyliliśmy kolejności, że to na początek powinniśmy dostosować przepisy, dostosować
statut, dać możliwość takiego finansowania, a dopiero później te środki ewentualnie
przekazywać? To jest pierwsze pytanie. Drugie – dlaczego POKiS a nie inna spółka, inna
jednostka konkretnie, której działalności do sportu bliżej? Mam tu na myśli MZOS, mam tu
na myśli CWS. Myślę, że te jednostki są bliższe idei sportu. Kolejne pytanie, bo była
poruszana kwestia odliczeń VAT – interesuje mnie, czy POKiS już w swojej działalności takie
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operacje finansowe przeprowadzał? Jeżeli tak, to ewentualnie jakie było to odliczenie VAT, w
jakiej wysokości, chociażby w 2013 roku? Kolejne pytanie dotyczy samego zapisu. Jeżeli się
mówi, że mają być środki przeznaczone na imprezy sportowe, okay, ale tych środków stricte
nie ma naznaczonych. I szkoda, że nie ma wśród nas radnego, który jak lew walczy o te
środki, bo co niektórzy jak lwica, prawda Pani radna, walczą o inne rzeczy, to jak nie ma tego
Pana, który mógłby być lwem walczącym o te środki, ale ja uważam, że jeżeli tak chcemy
walczyć, to powinniśmy te środki konkretnie naznaczyć, żeby nikt do nikogo nie miał
pretensji, że one gdzieś po drodze mogą zniknąć, bo ja jestem, tak jak powiedziałem na
wstępie, za jak najbardziej ich przekazaniem. Czyli Pani Skarbnik chyba takie techniczne
pytanie moje – czy oprócz tego, że określamy kwotę i naznaczamy je na organizację imprez,
to czy nie można po przecinku nazwać: w tym, i teraz wymienić kwotę na imprezy na
przykład stricte sportowe czy na dany klub sportowy. Czy można takiego zapisu ewentualnie
dokonać, żeby te środki nam gdzieś po drodze nie uciekły? Kolejne moje pytanie to dotyczy
samego schematu organizacyjnego POKiS. Ja się z nim zapoznałem. I po pierwsze – który to
dział ewentualnie będzie się zajmował przekazywaniem tych środków, nadzorowaniem tego?
Czy będzie to dział projektów kulturalnych czy dział animacji?[...] Czy ewentualnie te zapisy
nie wymusza dodatkowego wzrostu zatrudnienia, czyli dodatkowego etatu? I na koniec
chciałem jeszcze złożyć wniosek. Ponieważ zmiana statutu jak najbardziej tak, tylko że
niepokoi mnie tutaj, nie tyle niepokoi, chciałbym doprecyzować pewne stwierdzenie. Na
koniec piszemy tak: „a ponadto działań dotyczących promocji miasta, atrakcji turystycznych
oraz działań na rzecz kultury fizycznej i sportu”. W poprzednim zapisie było: rozwój
turystyki. Uważam, że powinien zostać rozwój turystyki, bo samo promowanie atrakcji to
może się zakończyć na tym, że mamy jakieś atrakcyjne wydarzenie i będziemy je promować,
wydawać ulotki i na tym koniec. A myślę, że powinniśmy dbać o rozwój, szeroko rozumianej
promocji miasta, rozwój kulturalny i rozwój również turystyki. Dlatego bym proponował, żeby
ten § 3 otrzymał brzmienie w końcowym swoim zapisie: „a ponadto działań dotyczących
promocji miasta, promocji i rozwoju turystyki oraz działań na rzecz kultury fizycznej i
sportu”. Dziękuję bardzo.”
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
odpowiedzi dla Pana radnego – oczywiście wydaje mi się że, tak na szybko, nie ma
problemu, żeby uwzględnić tę poprawkę, w której zależy Panu radnemu na rozwoju także
turystyki. Ale jeśli tam chodzi o doprecyzowanie, że niech będzie także: działania na rzecz
rozwoju turystyki, tak, ale niech będzie promocja miasta, atrakcji turystycznych i w
kontekście... tak, ale nie, nie, promocja turystyki i to jak najbardziej w tym momencie sądzę,
że możemy oczywiście Panie radny uwzględnić. W kontekście tych uwag, które Pan wygłosił
traktuję je, że rzeczywiście są uwagami Pana radnego, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie
i tu akurat od strony formalno-prawnej, ażeby ta uchwała była wprowadzona na tej sesji a
nie na poprzedniej na przykład. Także w tym momencie rzeczywiście to także jest właściwe
rozwiązanie. Bo gdyby było odwrotnie, to Pan radny by powiedział, że wprowadzamy coś a
nie zabezpieczamy środków. Najlepiej pewnie jakby te dwie uchwały były na jednej sesji,
natomiast i tak któraś zawsze byłaby wcześniej a któraś później. Dziękuję bardzo.”
9. ustanowienia „Dni Historii Płocka” oraz terminu ich obchodów (druk nr
733)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Mirosławowi Milewskiemu.
Pan radny Mirosław Milewski powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni
Państwo! Dni Historii Płocka od wielu, wielu lat to jest święto miasta, podstawowe święto
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miasta. Na początku była przestrzegana bardzo ściśle reguła, iż dla upamiętnienia wizyty
Jana Pawła II, jedynej wizyty papieża, jak sądzę, w naszym mieście, ta data będzie Dniami
Historii Płocka. Później robiono korekty, dwu- czy trzykrotnie z różnych, być może ważnych
powodów, ale w każdym przypadku termin ustalała Rada Miasta Płocka. Sądzę, że w tak
ważnej sprawie jak święto miasta tą datę powinna w dalszym ciągu ustalać Rada Miasta.
Abstrahując od innych elementów, które być może komplikują codzienne życie, jak taka czy
inna impreza mniejszej bądź większej rangi, to jednak ten dzień powinien być stanowiony
nawet co roku - to nie jest żaden problem, jak sądzę, dla Rady Miasta – przez Radę Miasta
Płocka. Może to jest niewłaściwe porównanie, ale to tak jak byśmy jakąś zmianę budżetową
zlecali Panu Prezydentowi a sami nie debatowali nad nią, dali sobie spokój, bo to jest mało
ważne. Są pewne sprawy, które powinna rozstrzygać Rada Miasta Płocka, dlatego proszę,
aby ta uchwała nie została przyjęta w takiej wersji. Dziękuję.”
10.wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku
przy ul. Szpitalnej (druk nr 734)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 734.
11.wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku
przy ul. Kobiałka (druk nr 735)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 735.
12.wydzierżawienia
nieruchomości
gruntowej
stanowiącej
własność
Gminy-Miasto Płock przy ul. Jakubowskiego w Płocku (druk nr 736)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 736.
13.wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku
przy ul. Armii Krajowej (obr. 1) (druk nr 737)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 737.
14.przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Płocka (druk nr 741)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Wróblewskiemu radcy prawnemu.
Pan Roman Wróblewski radca prawny przedstawił autopoprawki do projektu uchwały
pomieszczonego na druku nr 741. Powiedział: „Proszę o cierpliwość, tych poprawek będzie...
będą tak – będą poprawki, które są tzw. stylistyczne, poprawki, które zgłosił mi wydział i
wniosek Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, który został przyjęty przez Pana
Prezydenta w formie autopoprawki. I tak, proszę Państwa, na stronie 2 jest w punkcie, to
jest w § 2 w pkt. 10 dwa razy jest wyraz użyty: umywalki. Jeden wyraz umywalki zostaje
skreślony. Punkt też w tym paragrafie – w 23 punkcie jest: Wojewódzkim Planie Gospodarki
- należy przez to rozumieć uchwałę … i dalej jest: Mazowsza na lata … z załącznikami
przyjętą przez... - to jest stylistyczna taka poprawka. Następnie dalej w punkcie 27 jest:
Zbiorniki bezodpływowe – jest o, powinno być to. W § 4 w ust. 2 jest: Właściciele
nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń i
po przecinku jest: w tym chwastów. W tym chwastów - należy skreślić. Następnie są
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merytoryczne z wydziału poprawki – w § 7 jest Na terenie miasta Płocka zabrania się:, jest
tak w pierwszy punkcie, trzecim i piątym użyte: składowania, należy to zastąpić wyrazem:
gromadzenia, czyli będzie: gromadzenia luzem odpadów komunalnych, gromadzenia
odpadów komunalnych i w punkcie piątym: gromadzenia w tych pojemnikach. Kolejna
poprawka będzie w § 14 w ust. 4: Odpady, należy dodać wyraz: wymienione. Będzie:
Odpady wymienione w § 14. W § 16 ust. 1 pkt 2 lit. d właśnie tu jest: raz w miesiącu,
będzie: dwa razy w tygodniu. Tu jest wniosek komisji. (Pani radna Wioletta Kulpa
powiedziała, że powinno być: „Raz na dwa tygodnie.”) Tak, na dwa razy w tygodniu,
przepraszam bardzo... będzie: raz na dwa tygodnie, tak, dobrze. Następnie § 17 ustęp 1 tutaj ust. 1 należy skreślić, ustęp 2 będzie jako 1, ustęp 3 jako 2. Teraz kolejna – w § 21 w
ust. 2 jest w drugim zdaniu: w sieć kanalizacji sanitarnej winni, a nie: winien, bo to liczba
mnoga powinna być użyta. W § 22 w ust. 2 w przedostatnim zdaniu: więcej niż 70% należy
zastąpić: więcej niż 35%. W § 25 w ust. 2 w pkt. 2: zarządcy drogi, gdy padłe zwierzęta
znajdują się a nie: znajduje, bo to liczba mnoga. Teraz – w § 31 w ust. 2 w zdaniu drugim:
w sposób zwyczajowo przyjęty. I, proszę Państwa, będzie wszystko. Dziękuję.”
15.szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela
nieruchomości
opłatę
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi (druk nr 742)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Wróblewskiemu radcy prawnemu.
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Jedna będzie stylistyczna – w § 2
pkt.13: zużyty sprzęt elektryczny. I, proszę Państwa, w § 4 w pkt. 20 lit. d) – też to wniosek
komisji jest, że odpady wysegregowane zgodnie z § 2 pkt 8 na - dwa razy w tygodniu. (Pani
Radna Wioletta Kulpa powiedziała, że raz na dwa tygodnie, a nie dwa razy w tygodniu.)
Raz na dwa tygodnie, przepraszam.”
16.wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu „Magia
przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszenie
nierówności
w
stopniu
upowszechniania
edukacji
przedszkolnej (druk nr 743)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Tomaszowi
Kordze Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący rady Miasta Płocka powiedział: „Takie mam
pytanie: w których przedszkolach lub przedszkolu będzie prowadzony ten projekt?”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Może w
międzyczasie, ponieważ Pan mecenas zasygnalizował mi, iż do poprzedniej uchwały
zapomniał jeszcze jedną uwagę, jedną autopoprawkę odczytać, prosimy bardzo Panie
mecenasie, a w międzyczasie może będzie możliwość powrotu do pytania Pana
Przewodniczącego.”
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „[...] W § 5 jeszcze w druku tam tym
742 jest w § 5, proszę Państwa, w ustępie 2 w pierwszym zdaniu: powstałe w wyniku
prowadzenia prac, a nie: pac. Będzie to brzydko wyglądało.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Mirosławowi Milewskiemu.
Pan radny Mirosław Milewski powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni
Państwo! Może nie pytanie, ale taka uwaga, może kierowana głównie do Pana Prezydenta,
ale być może też po części do Pana Przewodniczącego. Tych autopoprawek wynikających z
prostych pomyłek jest coraz więcej. Myślę, że jakość przygotowywanych materiałów z tego
punktu widzenia nie jest najlepsza i pogarsza się. Taka zwykła uwaga dla Państwa, żeby na
przyszłość nie było aż tak dużo pomyłek oczywistych. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Muszę przyznać Panu radnemu rację, iż tych uwag jest i poprawek bardzo dużo. Z
przykrością stwierdzam, iż Pan radny mówi mniej więcej to samo co ja mówiłem kilka lat
temu. Nie powiem, że jest gorzej, ale lepiej chyba nie jest, przynajmniej w tej materii. Także
bardzo proszę wszystkich Państwa o motywację tych Państwa, którzy pracują nad tymi
dokumentami. Ale, szanowni Państwo, to jest też uwaga do nas wszystkich radnych,
ponieważ my te dokumenty teoretycznie czytamy na komisjach. Prośba, żebyśmy je czytali
bardziej praktycznie. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie w tym temacie? […]”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Krzysztofowi Izmajłowiczowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Krzysztof Izmajłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „W odniesieniu
tutaj do pytania Pana Korgi poprosimy Pełnomocnika Panią Izę Kamińską. Jest na sali? Jest.”
Pani Izabela Kamińska Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich powiedziała:
„Szanowni Państwo! Ten projekt będzie realizowany w Miejskim Przedszkolu nr 29. Zakres
projektu obejmuje utworzenie miejsc w ilości pięćdziesięciu dla przedszkolaków,
dodatkowych. Oprócz tego w przedszkolu jest na ten moment 150 miejsc dla uczniów. Nie
wiem czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo.”
17.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Ryszardowi Jedlińskiemu
(druk nr 739)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 739.
18.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Stefanowi Skulimowskiemu
(druk nr 740)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 740.
19. wyrażenia poparcia dla realizacji linii kolejowej relacji Modlin-Płock (druk nr
746)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy, Panie Przewodniczący, ja mam przede
wszystkim podstawowe pytanie, bo jeśli podejmujemy uchwałę w sprawie poparcia tej
inwestycji oczywiście, która nie jest naszą stricte inwestycją, będzie realizowana przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego, kto jest adresatem, tak naprawdę, tej uchwały. Bo
my ją kierujemy w tak ściśle niedookreślone miejsce. I chcielibyśmy wiedzieć, bo jeśli byłaby
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to, nie wiem, forma apelu, forma jakiegoś pisma do władz krajowych, premiera, ministra, to
rozumiem, ale to jest uchwała ze ściśle niedookreślonym adresatem.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze jakieś inne pytania ze strony Państwa radnych w tym punkcie? Nie widzę. Czy
ktoś z Panów Prezydentów, czy poczekamy może. Za chwilkę będzie zapewne Pan Prezydent
albo Pan Prezydent Lewandowski. Proszę Państwa, ponieważ nie widzę kolejnych pytań w
tym punkcie, to może, jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, przejdźmy do kolejnego punktu, a w
międzyczasie, gdy wróci Pan Prezydent, odpowie na tą sugestię ze strony Pani radnej. Nie
widzę żadnych z Państwa strony uwag do tego... Jest Pan Prezydent Lewandowski i Pan
Prezydent Nowakowski. Panowie Prezydenci, przed chwileczką było pytanie. Jesteśmy w
punkcie numer 746, czyli w punkcie dotyczącym wyrażenia poparcia dla realizacji linii
kolejowej relacji Modlin-Płock. Są pewne wątpliwości ze strony Pani Przewodniczącej Wioletty
Kulpy co do tego, czy ten dokument... kto jest adresatem tego dokumentu. Jeżeli można,
bardzo byśmy prosili o kilka słów więcej na ten temat.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ta uchwała jest uchwałą,
której celem jest poparcie działań Samorządu Województwa w staraniach o środki na
realizację linii kolejowej relacji Płock–Modlin, a więc adresatem w tym momencie tej uchwały
jest przede wszystkim ministerstwo odpowiedzialne, które będzie odpowiedzialne za
realizację tej inwestycji i dzielenie środków unijnych. Będziemy starali się wspierać działania
Samorządu Województwa. Ta uchwała ma taki charakter.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu
Lewandowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Dzięki
staraniom Pana Marszałka Adama Struzika oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego ta
inwestycja została wpisana do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku. Czyli dokumenty
formalne, planistyczne są przygotowane po to, żeby taka inwestycja mogła być realizowana
nie tylko ze środków unijnych, ale również ze środków rządowych. I taka uchwała, której
projekt macie Państwo przed sobą, pozwoli, mam nadzieję, skutecznie za tym tematem
lobbować tak Samorządowi Miasta Płocka, jak również Samorządowi Województwa
Mazowieckiego. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Tomaszowi Kolczyńskiemu.
Pan radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałem
się tylko upewnić. Pan Prezydent powiedział, że do stosownego ministerstwa zostanie to
wysłane, ale myślę, że jeśli z tą propozycją i zachętą do Rady Miasta wystąpił Pan Marszałek
Struzik, to myślę że do Pana Marszałka też po przyjęciu ta uchwała zostanie przesłana.
Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „To jeszcze jedno pytanie. Pan Marszałek Struzik
rozumiem, że wysłał taki apel do różnych samorządów z terenu województwa
mazowieckiego. Czy Państwo macie wiedzę jakie samorządy się zainteresowały tym apelem i
czy podobne uchwały będą podejmowały również samorządy innych miast, gmin, powiatów?”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja powiem tak. Na pewno
jest – ta realizacja tej inwestycji – jest w interesie mieszkańców miasta. Stąd działania i stąd
propozycja takiej uchwały, która byłaby wyrażeniem woli ze strony radnych miasta Płocka
właśnie w formie uchwały. Czy inne samorządy takie uchwały będą podejmowały, to jest
pytanie do tych samorządów. Na dzisiaj nie, takiej wiedzy na dzisiaj nie mam.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Sprawa jest, proszę Państwa, wydaje mi się całkowicie oczywista i tak totalnie w interesie
naszego miasta, że nawet, jeżeli żaden inny samorząd w tej materii nie poparłby naszych
starań – w co nie wierzę – to jest to dla nas jedna z bardziej priorytetowych kwestii.[...]”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Wojciechowi Hetkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Właśnie,
Panie Przewodniczący, ja bym chciał też odnieść się trochę do tego. Do kogo? - do
wszystkich, do kogo się tylko da, zaczynając od chociażby wójta, nie wiem, sąsiedniej gminy,
który być może sobie z tego sprawy nie zdaje, do marszałka, do posłów, do ministrów, do
senatorów, do premiera, może nawet także do, nie wiem, Parlamentu Europejskiego, który w
jakiś sposób będzie uczestniczył pewnie też w wydatkowaniu tych środków. Jest to
inwestycja tak ważna dla Płocka, że po prostu chyba ważniejszej to od czasu budowy
Petrochemii w Płocku nie będzie. Może nawet ważniejsza jeszcze niż budowa Petrochemii.
Dlatego wyślijmy to wszędzie, gdzie się tylko da. Pokażmy determinację samorządu.
Pokażmy determinację wszystkich ludzi, którzy za tym chodzą i walczą. Ja rozumiem, że za
tym pójdą też działania Związku Gmin Regionu Płockiego, że pójdą działania związane, nie
wiem, że spotkaniami z kim się da. I komukolwiek mamy to dawać to dajmy, bo jest to
rzeczywiście rzecz po prostu niebywała. Ja już nie chcę mówić swoich refleksji na temat
biznesplanu tego przedsięwzięcia, ale jeśli to się pokazuje, to po prostu jeśli my byśmy
dzisiaj pasywnie stali i przyglądali się, to byśmy popełnili grzech niewybaczalny. Dlatego nie
zastanawiajmy się do kogo jest to adresowane, bo w mojej ocenie jest to adresowane do
wszystkich ludzi, do wszystkich ludzi, którzy jakiekolwiek decyzje w tej sprawie podejmują,
zaczynając tutaj od nas chociażby, osób siedzących na tej sali i dziennikarzy, którzy mam
nadzieję, że szeroko rozpropagują tą uchwałę, i do wszystkich ludzi dobrej woli, do
wszystkich ludzi dla których Płock jest ważny. Jest to pokazanie naszej determinacji i woli
zmienienia czegoś, co zmieni oblicze Płocka na pewno w sposób wyjątkowy, jeśli się nam to
uda.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dokładnie, Panie Przewodniczący, jeśli chcemy
rzeczywiście wykazać tą determinację, to takich uchwał i apeli powinno być jak najwięcej, nie
tylko same miasto Płock, któremu być może powinno najbardziej na tym zależeć akurat.
Aczkolwiek boję się przez to całe zamieszanie i przez zbliżającą się kampanię wyborów
samorządowych, że de facto dzisiaj nie ma szans, tak naprawdę, na realizację tej inwestycji,
ponieważ samorząd województwa płockiego nie ma środków i doskonale o tym wiemy...
Województwo Mazowieckie nie ma na to środków i doskonale o tym wiemy, bo co roku Pan
Marszałek o tym mówi. Zresztą nawet w którymś z ostatnich wywiadów wyczytałam, iż na
razie nie ma szans na realizację tej inwestycji. Ale jeśli nie będzie nacisku nie tylko z jednego
samorządu, tylko z szeregu innych samorządów, tak jak Pan też określił Związek Miast też
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powinien się w tej kwestii wypowiedzieć... Związek Gmin. Tak samo inne samorządy, którym
też powinno na tym zależeć. I to w naszym interesie jest, żeby jak najwięcej samorządów w
tej kwestii się wypowiedziało, nie tylko sama Rada Miasta Płocka. To jest jedna kwestia.
Natomiast druga kwestia – ja chciałabym, żeby to nie było tak, że my jako Rada Miasta
poprzemy ten wniosek jako jedyny samorząd na terenie województwa mazowieckiego,
oczywiście oprócz Samorządu Województwa Mazowieckiego, a później zostanie to
wykorzystane przez niektóre osoby w trakcie trwania kampanii wyborczej, że oto my
wybudujemy tutaj linię Płock-Modlin. I nie chcę takiej sytuacji. Chciałabym, żeby to była
inicjatywy ponadlokalna, żeby jak najwięcej osób było w to zaangażowanych, a nie tylko
jeden bądź dwa samorządy, żeby jak najwięcej osób się w to zaangażowało, ponieważ
determinacja jak najszerszej grupy osób pokazuje nam w świetle tych wydarzeń, które mają
miejsce w skali kraju, że im więcej osób o coś zabiega, im więcej osób o coś prosi, to
zostanie to w konsekwencji zrealizowane. Tak było z niektórymi obwodnicami na terenie
naszego kraju. Im więcej było takich protestów, im więcej było nacisków, można było coś
zrealizować. Niestety u nas chociażby obwodnice traktuje się dosyć pasywnie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Pani Przewodnicząca, ja ze dwa zdania powiem na ten temat również. Tak naprawdę może
mówimy innymi słowy, ale mówimy to samo. Wszyscy popieramy tą inwestycję. Ponieważ w
zdecydowanej większości funkcjonujemy w partiach politycznych, proponuję wszystkie ręce
na pokład. To od nas i od naszych relacji z naszymi kolegami i koleżankami w innych
samorządach ościennych zależy, czy jesteśmy w stanie ich zmobilizować do tego, żeby
podobne uchwały powstały. Ja o to do Państwa również apeluję, bo oczywiście jest to interes
Płocka, ale jest to również interes wielu, wielu innych gmin sąsiadujących z Płockiem.[...]”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej Anieli
Niedzielak.
Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mnie się
wydaje, że dyskusja nad tym tematem nie ma w ogóle sensu, ponieważ w tej uchwale w
uzasadnieniu wyraźnie jak ktoś by przeczytał doczytałby się o co tu chodzi. I ja tylko pozwolę
sobie samą esencję odczytać, że: W ramach działań Władz Marszałkowskich Województwa
Mazowieckiego podjęte zostały skuteczne działania zmierzające do wpisania budowy linii
kolejowej relacji Modlin-Płock do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku z perspektywą
do 2030 roku – strategicznego dokumentu przygotowywanego przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju. Proszę Państwa, my rozmawiamy w tej chwili nad czymś, co
dopiero ma być wpisane, więc nie możemy mówić o środkach, czy Marszałek ma czy nie ma,
czy inni mają. Najpierw trzeba dążyć do tego, żeby to zostało wpisane, a potem dopiero
myśleć o środkach. Pamiętacie Państwo jak było z obwodnicą. Tyle razy tutaj nawet na sesji
żeśmy się kłócili o to, dlaczego nie ma tej obwodnicy, doszły mnie słuchy, że nie została
wpisana, że jedni wypisali itd. Także ja myślę, że zakończymy tą dyskusję. Poparcie uważam,
że jest bardzo sensowne i powinno być. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo!
Oczywiste jest to, że rzeczywiście szereg działań, które były podejmowane przez Samorząd
Województwa, Samorząd Miasta w efekcie doprowadziły do tego, że ta linia kolejowa, też w
którą jak gdyby ideę powołania, pobudowania tej linii kolejowej wiele osób nie wierzyło. W
tym momencie, jeśli ona znajdzie się, a właściwie znalazła się już w dokumencie rządowym,
jest dużo łatwiej rzeczywiście przystąpić do realizacji tego projektu. Oczywiście nikt nie
powiedział, że to powstanie w tym roku, nawet jeśli jest to rok wyborczy. Nikt nie powiedział,
że to powstanie w roku przyszłym czy w najbliższych czterech, czy dziesięciu nawet latach.
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Natomiast zapisanie już tego w dokumentach rządowych daje dużą szansę na realizację w
najbliższym czasie, oczywiście pod warunkiem pozyskania środków. To jest w gestii
Samorządu Województwa. Dzisiaj sytuacja Samorządu pod względem finansowym jest
naprawdę bardzo, bardzo trudna, ale za chwilę będą uruchomione środki unijne, kolejna
transza, z której także będzie właśnie na tego rodzaju projekty wydatkowana. Więc z naszej
strony – jeszcze raz powtórzę – adresatem tej uchwały jest przede wszystkim Ministerstwo
Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju, Pani Wicepremier. Natomiast ta uchwała – i tu zgodnie
z sugestią Państwa radnych – będzie przesłana do wszystkich parlamentarzystów, do
wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie będą miały wpływ na
decyzje, które będą zapadały w kontekście realizacji tej inwestycji, i to jest rzecz oczywista.
Natomiast cieszę się, że to co brzmi w tej dyskusji, to przede wszystkim pełna zgoda, w
końcu pełna zgoda na to, że ta inwestycja ma ważne, kluczowe, bym powiedział, znaczenie
dla rozwoju naszego miasta i ze wszystkich sił trzeba ponad wszelkimi podziałami, zwłaszcza
partyjnymi, trzeba dążyć do realizacji tej inwestycji i tutaj oczywiście na przede wszystkim
poziomie Samorządu Województwa oraz Rządu, bo tam będą zapadały decyzje. My tutaj jako
samorząd wyrażamy swoje poparcie dla realizacji tej inwestycji. Dziękuję bardzo.”
20. wyrażenia zgody na udział Gminy – Miasto Płock jako Partnera w projekcie
grupowym pt. Zielone inwestycje szansą na poprawę energoefektywności
gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” planowanym do współfinansowania
ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej i środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym
przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW
pt. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1)
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (druk nr 747)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Tak, dwie kwestie. Pierwsza – jak to się dzieje, że
w uzasadnieniu mamy tylko sześć obiektów, natomiast w umowie jest dziewięć
wymienionych. To jest jedna rozbieżność w tym dokumencie. A druga rzecz – na komisji
wczorajszej dowiedziałam się, bo jest oczywiście w umowie wpisane to, że
termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Płocka przy ulicy Piłsudskiego 6. Jak się nie mylę
jest zaplanowana na to kwota chyba 260 tys. zł. Proszę mi powiedzieć jak to się dzieje, że
Państwo wydaliście już, nie wiem, już na pewno ponad 2,5 mln zł na remont tego obiektu, na
doposażenie, na budowę parkingu przed tym budynkiem, nie myśląc oczywiście o drodze
dojazdowej, ale to już tak na marginesie, i jak to się dzieje, że jeszcze potrzebujemy 260
tys. na termomodernizację tego budynku, której Państwo wcześniej nie zaplanowaliście w
ramach tych wydatków. I jeśli chodzi o ten budynek Piłsudskiego, nowy budynek pod
potrzeby Urzędu Miasta na Piłsudskiego, ja już szczegółowo napiszę interpelację, poproszę
Państwa o szczegółowe wyliczenie tych kosztów, jaka jest powierzchnia itd., bo troszeczkę,
wydaje mi się, że Państwo przesadzacie z wydatkowaniem środków na jeden budynek dla
Urzędu Miasta Płocka.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Żeby nie być, że tak się
wyrażę, zbyt złośliwy, posądzany o złośliwość, że ktoś czegoś nie rozumie, poproszę Panią
Izę Kamińską, Panią Pełnomocnik, która w tym momencie wyjaśni rozbieżność zwłaszcza
między sześć a dziewięć, dobrze, bardzo proszę.”
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Pani Izabela Kamińska Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich powiedziała:
„Szanowni Państwo! Wnioskujemy o dotację na sześć budynków, natomiast jak każdy inny
beneficjent musimy zapewnić wkład własny. I te trzy budynki dodatkowe to jest wkład
własny Gminy Miasto Płock i jednym z tych budynków jest właśnie budynek przy ulicy
Piłsudskiego 6. I ta wartość 280 tys., jeśli dobrze pamiętam, nie mam kwoty przed sobą, to
jest wartość, którą już żeśmy wydatkowali. My wnosimy do projektu tą wartość jako wkład
własny po to, żeby nie pomniejszać wartości pozostałych sześciu budynków jako wniosku o
dotację. Także przedmiotem wniosku o dotację jest sześć budynków, a te trzy to jest wkład
własny i stąd być może ta rozbieżność. Dlatego nie wnioskowaliśmy o autopoprawkę, bo w
naszej ocenie jest to poprawnie. Poza tym mecenas weryfikował.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy pierwsza kwestia – ja tej wypowiedzi,
pomimo że było to w dniu wczorajszym, nie usłyszałam, bo Pani nie wiedziała dlaczego jest
te sześć budynków w uzasadnieniu a dziewięć w umowie. To jest jedna sprawa. Druga
sprawa – proszę mi powiedzieć w takim razie, czyli jak mniemam, te 260 tys. zł w ramach
tych środków własnych, które zostaną prawdopodobnie wykazane w tej umowie, zostały już
wydatkowane z budżetu miasta i to jest w ramach tych 2,5 mln zł, które wydaliśmy już i ten
budynek jest stermomodernizowany całkowicie.”
Pani Izabela Kamińska Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich powiedziała:
„Szanowni Państwo! Więc tak jak Pani powiedziała, ta kwota 280 tys. to jest kwota w łącznej
wartości poniesionej na remont i modernizację tego budynku przy ulicy Piłsudskiego 6. Ona
tylko stanowi wkład własny. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy ja miałam tylko taką wątpliwość, bo jeśli
rzeczywiście jest to wkład własny, czy termomodernizacja została już fizycznie wykonana, to
dlaczego na stronie drugiej w paragrafie pierwszym w ustępie czwartym mamy taki oto
zapis: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja następujących budynków użyteczności
publicznej – i tu oczywiście są wymienione budynki z Gminy Gąbin i Pacyny, i Płock też,
budynek Urzędu Miasta Płocka przy ulicy Piłsudskiego 6. Czyli tak jakby to było dopiero do
wykonania, a nie zostało wykonane.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu
Lewandowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Postaram się w kilku słowach wyjaśnić. Projekt związany z
termomodernizacją jest to projekt kilkuletni. On obejmuje dziewięć budynków. W ramach
tego projektu możemy ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji sześciu. Ale
aplikując i składając wnioski do instytucji, która rozpatruje, musimy wykazać wszystkie
obiekty, które są objęte danym projektem – w tym przypadku jest to dziewięć obiektów.
Wtedy instytucja analizuje całą tą sytuację i wydaje zgodę na dofinansowanie tych sześciu,
które są w ramach tego projektu. Jeżeli byśmy nie wykazali tych dziewięciu obiektów, a
skupili się tylko na sześciu, musielibyśmy ograniczyć projekt, ten duży projekt do sześciu
budynków i wtedy w stosunku do aplikacji byłyby te dotacje pomniejszone. Także z dobrze
pojętego interesu gminy wynika, iż należy ten duży projekt kilkuletni, obejmujący dziewięć
obiektów zgłosić, a uzyskać dofinansowanie na sześć, które będą realizowane w tym roku.
Dziękuję bardzo.”
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Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1a) ustalenia nazwy stadionu (druk nr 738)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 738
(z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Przepraszam, Panie Przewodniczący, ale myślałam,
że głosujemy nad WPF-em. W związku z tym proszę zapisać do protokołu, że głosowałam
ZA.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jak rozumiem, to
był ten głos wstrzymujący się niechcący, tak. Jeżeli Pani radna sobie życzy, ponieważ jest to
uchwała, którą warto przegłosować jednomyślnie, bardzo proszę, jeżeli nie widzę sprzeciwu,
przegłosujmy to jeszcze raz. Reasumpcja głosowania. Nie widzę sprzeciwu, w takim razie raz
jeszcze poddaję pod głosowanie.{…] Panie mecenasie, czy jest konieczne, jeżeli nie widzę
wniosku, jeżeli nie widzę sprzeciwu ze strony Rady? (Pan Roman Wróblewski radca
prawny nie zgłosił sprzeciwu.) W takim razie raz jeszcze poddaję pod głosowanie projekt
uchwały pomieszczony na druku nr 738 [...].”
Ponownie pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 738
(z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 708/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie ustalenia nazwy stadionu stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata
2014-2030 (druk nr 744)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 744
(z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 0
wstrzymujące – 6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 709/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 (druk nr 745)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 745
(z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 0
wstrzymujące – 6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 710/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu.
3. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 727)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 727.
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 711/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.
4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 728)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 728.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 712/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 stanowi załącznik
nr 19 do niniejszego protokołu.
5. odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku
albo
świadczenia
rzeczowego
w
postaci
produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 729)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 729.
Wynik głosowania:
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za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 713/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 stanowi załącznik nr 20 do
niniejszego protokołu.
6. przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata
2014-2016” (druk nr 730)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 730
(z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 714/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2014-2016”
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
7. zmiany Uchwały Nr 346/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca
2012 roku w sprawie zatwierdzenia na lata 2012-2014 projektu i
udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Płocku projektu systemowego współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie, zmienionej Uchwałą Nr 421/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z
dnia 28 sierpnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr 544/XXXII/2013 Rady
Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2013 roku (druk nr 731)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 731.
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 715/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie zmiany Uchwały Nr 346/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w
sprawie zatwierdzenia na lata 2012-2014 projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie, zmienionej Uchwałą Nr 421/XXVI/2012 Rady Miasta
Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr 544/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z
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dnia 26 lutego 2013 roku stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
8. zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (druk nr 732)
Pan radny Artur Kras członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał wniosek zgłoszony
przez Pana radnego Marcina Flakiewicza. Powiedział: „Wniosek zgłoszony przez radnego
Marcina Flakiewicza, zgłoszony podczas obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 28
stycznia 2014 roku o następującej treści: w § 3 Statutu POKiS wpisać następujące
brzmienie: Celem Ośrodka jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
prowadzenie edukacji kulturalnej, rozwój kultury, upowszechnianie kultury, promocja
kultury lokalnej w kraju i za granicą, pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do
aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości, a ponadto działań
dotyczących uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości... Zaraz, moment,
przepraszam, dwa razy powtórzenie było. Przeczytam jeszcze raz ten akapit – a ponadto
działań dotyczących promocji miasta, atrakcji turystycznych, promocji i rozwoju turystyki
oraz działań na rzecz kultury fizycznej i sportu. Taka jest proponowana treść.”
(wniosek stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Wydaje mi się, że to co
prezentował Pan radny, to troszeczkę miało nieco inny charakter i było dużo krótsze.
Natomiast najważniejsze w tej uchwale, Szanowni Państwo, bo oczywiście dopisać można
jeszcze wiele rzeczy, natomiast ważne jest, żeby znalazły się tam zapisy, które
proponowaliśmy w uchwale. To, że to będzie rozszerzone, to jak najbardziej może być
rozszerzone, byle nie było zamienione. Przy zamianie może to niestety budzić pewne
problemy. My ewidentnie chcieliśmy, ażeby pojawiła się tam … (Pan radny Marcin Flakiewicz z
sali: „Panie Prezydencie, tylko dopisane jest nie tylko to o czym mówiłem z mównicy, ale
pozostałe brzmienie paragrafu.[...] Dopisane jest tylko promowanie promowanie i rozwój
turystyki.”)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę Państwa,
ponieważ widzę, że jest pewne zamieszanie, a nie chciałbym, żebyśmy uchwalili dokument,
który być może będzie śmiesznym dokumentem, ja proponuję dziesięciominutową przerwę i
proszę autora wniosku o podejście do Pana Prezydenta. Być może będzie to tak szybko
uzgodnione, że będzie to autopoprawka. Może pięć minut przerwy, Szanowni Państwo.”
Przerwa w obradach od godz. 1145 do 1150.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „W formie autopoprawki
proponuję uwzględnić ten wniosek.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrze, dziękuję
bardzo, będzie szybciej i sprawniej. W takim razie nie musimy głosować wniosku. [...]”
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 732
(z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 0
wstrzymujące – 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 716/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
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sprawie zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki stanowi załącznik nr 24 do
niniejszego protokołu.
9. ustanowienia „Dni Historii Płocka” oraz terminu ich obchodów (druk nr
733)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 733.
Wynik głosowania:
za – 9
przeciw – 5
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 717/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie ustanowienia „Dni Historii Płocka” oraz terminu ich obchodów stanowi załącznik
nr 25 do niniejszego protokołu.
10.wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku
przy ul. Szpitalnej (druk nr 734)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 734.
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 718/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Szpitalnej stanowi
załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
11.wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku
przy ul. Kobiałka (druk nr 735)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 735.
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 719/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Kobiałka stanowi
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
12.wydzierżawienia
nieruchomości
gruntowej
stanowiącej
własność
Gminy-Miasto Płock przy ul. Jakubowskiego w Płocku (druk nr 736)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 736.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 720/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock
przy ul. Jakubowskiego w Płocku stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
13.wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku
przy ul. Armii Krajowej (obr. 1) (druk nr 737)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 737.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 721/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Armii Krajowej (obr.
1) stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
14.przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Płocka (druk nr 741)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 741
(z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 722/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
15.szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela
nieruchomości
opłatę
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi (druk nr 742)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 742 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 723/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
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16.wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu „Magia
przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszenie
nierówności
w
stopniu
upowszechniania
edukacji
przedszkolnej (druk nr 743)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 743.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 724/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu „Magia
przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
17.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Ryszardowi Jedlińskiemu
(druk nr 739)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 739.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 725/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Ryszardowi Jedlińskiemu stanowi
załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
18.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Stefanowi Skulimowskiemu
(druk nr 740)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 740.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 726/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Stefanowi Skulimowskiemu stanowi
załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
19. wyrażenia poparcia dla realizacji linii kolejowej relacji Modlin-Płock (druk nr
746)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 746.
Wynik głosowania:
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za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 727/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie wyrażenia poparcia dla realizacji linii kolejowej relacji Modlin-Płock stanowi
załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
20. wyrażenia zgody na udział Gminy – Miasto Płock jako Partnera w projekcie
grupowym pt. Zielone inwestycje szansą na poprawę energoefektywności
gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” planowanym do współfinansowania
ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej i środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym
przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW
pt. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1)
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (druk nr 747)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 747.
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w
sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy – Miasto Płock jako Partnera w projekcie
grupowym pt. Zielone inwestycje szansą na poprawę energoefektywności gmin Związku
Gmin Regionu Płockiego” planowanym do współfinansowania ze środków finansowych
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środków
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym przedsięwzięć realizowanych w ramach
Programu priorytetowego NFOŚiGW pt. System zielonych inwestycji (GIS – Green
Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka złożył sprawozdanie z pracy między
sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 31.12.2013 r. do 27.01.2014 r. Poinformował,
że:
• złożył płocczanom życzenia noworoczne w ramach Sylwestra przed Ratuszem,
• uczestniczył w Orszaku Trzech Króli pod hasłem „Kolędujmy razem” (wspólnie z
p.R.Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta oraz grupą radnych),
• brał udział w spotkaniu noworocznym z płockimi kombatantami w siedzibie HZPiT
Dzieci Płocka,
• kwestował w XXII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (wspólnie z
Zastępcami Prezydenta),
• był obecny na wernisażu zorganizowanym w siedzibie Książnicy Płockiej, który
przedstawiał zwycięski projekt architektoniczny mediateki,
• brał udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 50-lecia eksploatacji
rurociągu „Przyjaźń” w Centrum Konferencyjnym „Dom Technika” w Płocku,
• wspólnie z Panem Jackiem Kozłowskim, Wojewodą Mazowieckim, uczestniczył w
spotkaniu noworocznym z przewodniczącymi rad mieszkańców oraz zarządów
płockich osiedli, zorganizowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Płocka,
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•
•

•
•

•

•

był obecny na posiedzeniu Płockiej Rady Gospodarczej (wspólnie z
p.C.Lewandowskim Zastępcą Prezydenta),
brał udział w delegacji miasta Płocka przebywającej w Danii podczas Mistrzostw
Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, na zaproszenie Prezesa Związku Piłki Ręcznej w
Polsce,
przyjmował
interesantów
(interesantów
przyjmowali
również
Zastępcy
Prezydenta),
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: był obecny na
spotkaniach noworocznych, m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, a także z
z Przewodniczącymi Rad Mieszkańców Osiedli; reprezentował Prezydenta Miasta
podczas uroczystości obchodów 69. rocznicy zakończenia działań wojennych w
Płocku; reprezentował Prezydenta Miasta na spotkaniu opłatkowo-noworocznym
prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i miejscowości papieskich,
zorganizowanym w Warszawie przez Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski,
Pan Krzysztof Izmajłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: spotykał się z
zarządami spółek miejskich; brał udział w spotkaniach z mieszkańcami miasta
Płocka ws. utrzymania czystości i porządku w gminach; uczestniczył w wizji
terenowej internatów Liceum im St. Małachowskiego w Płocku oraz III Liceum
im. Marii Dąbrowskiej w Płocku (wspólnie z p.R.Siemiątkowskim Zastępcą
Prezydenta); uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami OTOZ Animals ws.
współpracy; uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez
Starostę Płockiego z Biskupem Płockim Piotrem Liberą; uczestniczył w obchodach
Jubileuszu 20-lecia powstania Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta; brał
udział w spotkaniach ws. aktualizacji zapisów Regulaminu utrzymania czystości i
porządku w gminie,
Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: spotkał się z
płockimi parlamentarzystami ws. współpracy Gminy Miasta Płock w zakresie
inwestycji; spotykał się z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Gminą
Miasto Płock; uczestniczył w wizjach terenowych mających na celu skontrolowanie
poziomu wykonania robót; brał udział w Zespole ds. Nazewnictwa Ulic;
uczestniczył w spotkaniu dot. lotniska i cmentarza; uczestniczył w spotkaniach z
Miejskim Zarządem Dróg nt. poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Ad. pkt 10
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z
prac między sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował, że:
• w dniu 9 stycznia 2014 r. przewodził Kapitule „Zasłużony dla Płocka”,
• w dniu 16 stycznia 2014 r. uczestniczył w dorocznym spotkaniu z
przewodniczącymi Rad Mieszkańców Osiedli,
• w dniu 26 stycznia 2014 r. uczestniczył, wspólnie z wieloma osobami na sali w
Szopce Noworocznej w Teatrze Dramatycznym w Płocku,
• przyjmował interesantów,
• podpisywał dokumenty i korespondencję,
• brał udział w komisjach merytorycznych,
• przygotowywał sesję Rady Miasta Płocka,
• Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka: 6 stycznia 2014 r.
uczestniczył w Orszaku Trzech Króli; 12 stycznia 2014 r. uczestniczył w
rocznicowej mszy św. w Płockim Parku Pamięci Katyń – Smoleńsk; przyjmował
interesantów; pracował w komisjach Rady Miasta Płocka,
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•

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka oraz Pan Wojciech
Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka aktywnie uczestniczyli w
pracach na rzecz prezydium Rady Miasta Płocka; przyjmowali interesantów,
pracowali w komisjach merytorycznych.

Ad. pkt 11 i 12
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos panu
radnemu Pawłowi Kolczyńskiemu.
Pan radny Paweł Kolczyński powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Panowie Prezydenci! Miałbym pytanie odnośnie, dotyczące jakby spółek
komunalnych. Wiadomo, że proces opracowywania budżetów na nowy rok – 2014 rok –
winien się zakończyć lub zmierzać do zakończenia. Chciałbym właśnie uzyskać
informację, czy we wszystkich spółkach, w których udziałowcem jest miasto, opracowano
już plany finansowe na nowy rok i czy zostały one przyjęte przez organy właściwe do
tego, zgodnie ze statutami poszczególnych spółek. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, bodajże w 2012 roku
wpłynął wniosek od Towarzystwa Przyjaciół Płocka o nazwanie takiego terenu od mostu
do Morki Bulwarem im. Stanisława Górnickiego. I proszę mi powiedzieć jaki jest stan
realizacji tego wniosku Towarzystwa Przyjaciół Płocka i czy Państwo zamierzacie w
najbliższym czasie przedstawić projekt uchwały.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Poproszę moich
zastępców: Krzysztofa Izmajłowicza – Prezydenta Izmajłowicza oraz Prezydenta
Lewandowskiego o odpowiedź.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Krzysztofowi Izmajłowiczowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan
Krzysztof Izmajłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Szanowna Rado! Szanowni Państwo! Zgodnie z przyjętym terminarzem
przyjęcia planów finansowych spółek na ten rok wszystkie spółki mają przyjąć te plany
finansowe do końca stycznia. Jesteśmy już z wszystkimi spółkami po pierwszych
spotkaniach. Z niektórymi tych spotkań pewnie będzie potrzeba troszeczkę więcej. Jesteśmy
oczywiście z niektórymi po drugich spotkaniach. Do końca stycznia wszystkie plany
finansowe spółek zostaną przygotowane do przedstawienia radom nadzorczym w każdej
spółce. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Piotrowi Kuberze.
Pan radny Piotr Kubera powiedział: „Znaczy jeszcze jedno pytanie było tutaj Pani radnej
Kulpy i brak było odpowiedzi. Ale jak jestem przy głosie, to ja krótkie pytanie zadam może.
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Chodzi mi o Plażę 627. Wiem, że odbyło się w tamtym tygodniu bądź jeszcze we
wcześniejszym spotkanie. Chciałem zapytać jakie są ustalenia dotyczące tej plaży. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Barbarze Smardzewskiej – Czmiel.
Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel powiedziała: „To bardziej nawiązanie do
interpelacji, która właśnie złożyłam. Otóż przedmiotem tej interpelacji będzie kwestia
związana z procedurami podjętymi w związku z podjęciem prób gazyfikacji lewobrzeżnej
części naszego miasta. Otóż 31 października 2013 roku miało miejsce spotkanie robocze
grupy ratuszowej z przedstawicielami PGNiG, na którym zostały podjęte pewne zobowiązania
zmierzające ku realizacji tego tematu. I ja właśnie nawiązując do postanowień tego
spotkania zadałam pytanie w interpelacji - proszę o szczegółową informację, czy założenia
powyższe zostały zrealizowane, to znaczy czy rozpoznano potencjalny rynek odbiorców gazu,
czy zdiagnozowana ilość potencjalnych odbiorców gazu gwarantuje spółce opłacalność
inwestycji, a co za tym idzie, czy deklaracja spółki o przystąpieniu do budowy magistrali
gazowej jest nadal aktualna. Następnie jestem zainteresowana informacją, czy
przygotowane bądź przygotowywane omawiane wcześniej na tym spotkaniu warianty
techniczne przejścia magistrali gazowej przez rzekę Wisłę i czy są ewentualne problemy
logistyczne, fizyczne stawiające pod znakiem zapytania ten wariant, czyli przejścia z gazem
z miasta – z centrum miasta – do lewobrzeżnej części pod Wisłą, kto jest koordynatorem
przedmiotowych działań wyznaczanych przez miasto, bo takowy podobno został
ustanowiony, czy po spotkaniu odbytym 31 października miało miejsce kolejne spotkanie
robocze w grupie zainteresowanych osób, podmiotów, co było jego treścią i jakie zapadły
ustalenia. Temat ten jest od wielu, wielu lat pilotowany przeze mnie w trosce o to, żeby
wnioski mieszkańców lewobrzeżnej części miasta były realizowane. Oczywiście wnioski mam
na myśli dotyczące zgazyfikowania. Jesteśmy żywo zainteresowani tą inwestycją. Wiele osób
oczekuje w związku z nieopłacalnością ogrzewania mieszkań, budynków, pomieszczeń coraz
bardziej drogim węglem i węglopodobnymi zastępnikami. Bardzo proszę o informację w tej
materii.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu
Lewandowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Zacznę od tego
drugiego pytania - i tutaj Pani otrzyma szczegółową informację w tym zakresie drogą
pisemną. Ja tylko wspomnę, że deklarujemy my jako miasto pełne wsparcie starań PGNiG w
tym zakresie. W naszych pracach projektowych, jakie będziemy wykonywać w tym rejonie
miasta, dokonujemy rezerwy terenowej pod przyszły gazociąg. Na dzień dzisiejszy, jeżeli
chodzi o kwestię przejścia przez Wisłę PGNiG rozważa dwa warianty – zaopatrzenie Radziwia
w gaz, to jest od strony Łącka, czyli Gostynina lub przez Wisłę - albo gazociąg podwieszony
pod nowy most lub też przejście pod dnem Wisły. Ale szczegółowe informacje, jak Pani
powiedziałem Pani radna, przekażemy na piśmie z uwagi na dosyć szeroki zakres pytania.
Jeżeli chodzi o bulwar Pani radna Kulpa ma rację. Blisko dwa lata temu grupa społeczników
zwróciła się do miasta z propozycją nadania nazwy temu bulwarowi nad Wisłą. Wtedy
otrzymali Państwo informację, że decyzja zostanie podjęta po, czy w trakcie
zagospodarowania nabrzeża wiślanego. Aczkolwiek nie ukrywam, że chyba bodajże w
listopadzie czy w grudniu miałem spotkanie z tymi społecznikami i ustaliliśmy, że
podejmiemy działania które by - nie czekając jakby na zagospodarowanie nabrzeża pozwoliły podjąć decyzję przez zespół. Tam mieliśmy problem tego rodzaju, że pojawiła się
również alternatywna propozycja. Nie pamiętam, chyba chodziło o też i Bulwar Teligi, i
oznaczałoby to podział działek, które nie są naszą własnością. Stąd tutaj wymagana byłaby
współpraca z RZGW, jeżeli chodzi o dokonanie podziałów. Ale na ten moment skupiamy się
raczej na tym, aby nie dokonywać podziału, tylko nadać jedną nazwę całemu bulwarowi.
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Także mam nadzieję, że na przełomie lutego, marca będziemy mogli taką decyzję jako
zespół podjąć. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Odpowiadając Panu
radnemu Kuberze – rzeczywiście odbyło się spotkanie w sprawie Plaży 627. Kolejne
spotkanie w tej sprawie odbędzie się w czwartek najbliższy. Będzie obecny także – bo
zabrakło obecności dyrektora z RZGW na poprzednim spotkaniu. Będzie obecny Pan
Dyrektor. A więc będziemy dalej procedować tak, ażeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie w
tej sytuacji dla tego terenu w okresie wakacyjnym, letnim. Także zapraszamy ewentualnie
zainteresowanego w czwartek o 1500.”
Pani Zofia Rzepkowska Przewodnicząca Zarządu Osiedla Borowiczki (za sali): „Dlaczego
rada nie została powiadomiona o tym? Odbywają się u nas spotkania. Dlaczego my jesteśmy
traktowani jako intruzi, czemu nie bierzemy udziału w tych spotkaniach?”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pani
Przewodnicząca, ja bym prosił na przyszłość jednak zejść do mikrofonu. Całe szczęście, że
jest chyba na tyle donośnie, że to się nagra, ale bardzo proszę na przyszłość, tak będzie
lepiej. Jeżeli ktoś mógłby Pani Przewodniczącej udzielić odpowiedzi. Proszę bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Pani Przewodnicząca ma
donośny głos, sądzę, że się nagra. Natomiast rzeczywiście zapraszamy bardzo serdecznie.
Jeśli nie została Pani jeszcze powiadomiona, to jakieś niedopatrzenie. Zapraszamy –
czwartek, godzina 1500. Naprawdę, nie ma najmniejszego problemu. Sala sejmowa.”

Podczas obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka radna Barbara Smardzewska – Czmiel
złożyła na piśmie interpelację:
−

dot. gazyfikacji lewobrzeżnej części Płocka (kserokopia interpelacji stanowi
załącznik nr 37 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Nawiązując do wcześniejszych interpelacji na temat gazyfikacji lewobrzeżnej części
miasta Płocka uprzejmie proszę o aktualizację informacji o stanie zaawansowania
podjętych przez miasto działań w tej sprawie.
Uzasadnienie: Z ostatnich wyjaśnień z dnia 8.11.2013 r. Zastępcy Prezydenta Pana
Cezarego Lewandowskiego, stanowiących odpowiedź na moją interpelację z 28.10.2013 r.
wynika, iż na spotkaniu organizacyjnym z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka
oraz PGNiG S.A. spółka potwierdziła zainteresowanie budową magistrali gazowej do
lewobrzeżnej części miasta poprzez przejście przez rzekę Wisłę. Spółka zobowiązała się
do rozpoznania potencjalnego rynku odbiorców gazu, przeanalizowania rozwiązań
technicznych przejścia magistrali gazowej przez rzekę Wisłę oraz przygotowania
kilkuwariantowej koncepcji analitycznej tegoż przejścia, która będzie przedmiotem
kolejnych spotkań roboczych.
Proszę o szczegółową informację, czy założenia powyższe zostały realizowane tzn.
- czy rozpoznano potencjalny rynek odbiorców gazu,
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- czy zdiagnozowana ilość potencjalnych odbiorców gazu gwarantuje Spółce opłacalność
inwestycji, a co za tym idzie, czy deklaracja Spółki o przystąpieniu do budowy magistrali
gazowej jest nadal aktualna,
- czy przygotowane/przygotowywane są warianty techniczne przejścia magistrali gazowej
przez Wisłę i czy są ewentualne problemy techniczne, logistyczne, fizyczne, stawiające
pod znakiem zapytania ten wariant,
- kto jest koordynatorem przedmiotowych działań wyznaczonym przez Miasto,
- czy po spotkaniu odbytym w dniu 31.10.2013 r. miało miejsce kolejne spotkanie
robocze w grupie zainteresowanych osób/podmiotów, co było jego treścią i jakie zapadły
ustalenia.

Ad. pkt 13
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Szanowni
Państwo, na początku jedna informacja ode mnie. Wpłynął do mnie jako przewodniczącego
Rady Miasta Płocka i przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej pisemny wniosek o
rezygnacji z członkostwa z Klubie Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Płocka
Pana Marcina Flakiewicza. Odczytam go: Szanowny Panie Przewodniczący, ja niżej
podpisany, Marcin Flakiewicz Radny Rady Miasta Płocka, informuję, że z dniem 17 stycznia
2014 r. składam rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych Platformy Obywatelskiej. Tym
samym zostaję radnym Rady Miasta Płocka niezależnym, niezrzeszonym.”
(załącznik nr 38 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, ja
zgodnie z § 9 uchwały nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z 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 spółki prawa handlowego Inwestycje
Miejskie Sp. z o.o. W wykonaniu zarządzania nr 4055/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
13 stycznia 2014 roku w sprawie: wniesienia do Spółki „Inwestycje Miejskie Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością” wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie
kapitału zakładowego uchwałą nr 1/ZW/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki z dnia 15 stycznia 2014 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
2.000.000,00 zł poprzez ustanowienie 20.000 nowych i równych udziałów o wartości
nominalnej 100,00 zł każdy, objętych przez wspólnika Spółki Gminę Miasto Płock. Udziały w
podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości
2.000.000,00 zł, pochodzącym ze środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Płocka na
2014 rok, dział 801, rozdział 80104, § 6010, zadanie nr 01/BNM/I/G – Inwestycje Miejskie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Arturowi Krasowi.
Pan radny Artur Kras powiedział: „Ja w imieniu swoim i mieszkańców osiedla Tysiąclecia
chciałem bardzo serdecznie podziękować za załatwienie pozytywne interpelacji, którą
składałem. Chodzi o przejście dla pieszych w Al. Kobylińskiego z al. Spacerową. Dzięki
działaniom służb Pana Prezydenta udało się wreszcie te światła tak wyregulować, że w tym
momencie przechodzenie przez to przejście jest komfortowe - nie ma długiego oczekiwania. I
trochę wyrażam może ubolewanie, że tak długo to trwało, ale nareszcie ten problem został
załatwiony. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Pan radny Piotr Nowicki zapewne w temacie zasygnalizowanym wcześniej, czyli Sienkiewicza.
[...]”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Piotrowi Nowickiemu.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący, ja chciałbym wrócić do tej
prośby, którą postawiłem na początku sesji, w związku z tym czekam na te informacje.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Krzysztofowi Izmajłowiczowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Krzysztof Izmajłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Już
wyjaśniam. Jak Państwo radni pamiętacie, na grudniowej sesji – sesji budżetowej przeznaczyliście kwotę 1.500.000,00 zł na remont budynków, które są własnością Gminy
Miasta Płock i w momencie, kiedy ostatecznie podejmowaliśmy decyzję jak te środki wydać
jak najefektywniej, podjęliśmy decyzję, że 170.000,00 zł zostanie przekazane do Biura
Nadzoru Właścicielskiego w celu przekazania do MZGM–TBS. Kamienica Sienkiewicza 38 jest
w zarządzie MZGM–TBS. Te środki zostaną przekazane w celu stworzenia projektu wraz z
pozwoleniem na budowę i będziemy starali się – jest to wymóg konieczny, aby starać się o
pozyskanie środków na kapitalny remont tej kamienicy – między innymi z Banku
Gospodarstwa Krajowego. Można tam składać wnioski w dwóch turach: marcowej i
wrześniowej. Planujemy złożyć to w turze wrześniowej i mam nadzieję, że przy tworzeniu
budżetu na 2015 rok poprzecie Państwo wydatkowanie tych środków z dofinansowaniem
Banku Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonych na kapitalny remont Sienkiewicza 38.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. Ja, Panie Prezydencie, chciałem zasygnalizować w temacie tego
znalezionego portfela przed chwilką, czy to komórki, że ja jestem prowadzącym obrady,
także... To fragment szkopki mi się przypomniał, przepraszam Państwa bardzo.[...]”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Piotrowi Nowickiemu.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Wysoka Rado! Wydaje mi się, że w momencie, kiedy przystępujemy do remontu budynku
Sienkiewicza 38, to traktujemy temat, powiedzmy, wyrywkowo. Ten obszar, który ma być
powiedzmy przywrócony do użytkowania, to jest ten obszar zaznaczony w tej chwili taką
blachą falistą wokół tylko i wyłącznie tego budynku, natomiast w żaden sposób nie będą
remontowane budynki, które są obok. Dla tych Państwa, którzy dokładnie nie znają tego
terenu powiem, że gdybyśmy jechali ulicą Sienkiewicza i skręcali do Gazety Wyborczej czy do
baru mlecznego, to po prawej stronie jest taki najpierw jeden budynek, który stoi przy
Sienkiewicza, który jest w katastrofalnym stanie i dalej jadąc jest budynek, który stoi
naprzeciwko wjazdu do Tygera od zaplecza, i ten budynek to jest po prostu slams. W związku
z tym wydaje mi się, że jeżeli my mamy wydać pieniądze na budynek Sienkiewicza 38, to
jest bardzo poważny budynek i sądzę, że powinniśmy też zająć się budową jakichś,
rozbudową tego kompleksu, to powinniśmy się też zająć szerzej, czyli powinniśmy się zająć
tym terenem aż od ulicy Sienkiewicza po ten teren, który w tej chwili jest, na którym zostały
rozebrane wreszcie garaże i ten teren cały powinien mieć stworzony jakiś interesujący plan
dzięki któremu byśmy uporządkowali kawałek miasta. Jest to teren nad wyraz cenny i dziwi
mnie, że na tak cennym terenie robimy tylko taki mały fragmencik, który tak naprawdę
biznesowo to chyba nie jest do końca przemyślane. Wydaje mi się, że najlepiej byłoby,
gdybyśmy planami naszymi objęli cały ten teren, który znajduje się na tym łączniku po
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prawej stronie. I w związku z tym to by uporządkowało kawałek miasta. Sądzę, że wiemy
już, że prywatny biznes zainwestował w ulicę Sienkiewicza dość sporo. Gdybyśmy my też
jako miasto uporządkowali ten fragment miasta, to na pewno by się to dobrze wpisywało w
program rewitalizacji miasta - tak à propos tego budynku nie ma w tym programie, nie wiem
czemu – i na pewno uporządkowałoby fragment, kawałek miasta, na pewno by to dało wiele
satysfakcji płocczanom. To jest jedna sprawa. Druga sprawa – to wydaje mi się, że przy
takim programie powinny być też zaangażowane środki unijne i powinna firma, która się tym
zajmuje, spółka gminna, powinna skorzystać z odpowiedniego programu, w którym te środki
są i ten program powinien być współfinansowany ze środkami unijnymi. To tyle. Prosiłbym,
żebyście Państwo to przemyśleli i może jednak zrobili jakby korektę tego waszego planu, bo
naprawdę szkoda tego fragmentu miasta. Istnieje szansa, żeby to naprawdę dobrze zrobić
i fajnie wyglądało. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie radny, oczywiście
potraktujemy ten Pana głos jako wniosek do realizacji. Bo pełna zgoda, że to nie tylko chodzi
o jedną kamienicę, tylko o cały ten teren, który rozciąga się od ulicy Sienkiewicza do ulicy
Królewieckiej, tak naprawdę, który wymaga tego uporządkowania, począwszy od bym tak
powiedział zlikwidowania stajenek a poprzez zagospodarowanie tego terenu. Więc postaram
się przygotować w jak najszybszym czasie nie plan zagospodarowania przestrzennego, bo to
będzie trudno, ale jakiś projekt zagospodarowania tego terenu, czy plan zagospodarowania
tego terenu, który będzie do realizacji zadań następnych, oczywiście tam, gdzie jest to
możliwe z pozyskaniem środków zewnętrznych unijnych. Tu akurat na pewno do wzięcia są
środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dlatego takie a nie inne działania. Natomiast, jeśli
będą możliwe do pozyskania środki unijne, także po nie będziemy sięgać. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Barbarze Smardzewskiej – Czmiel.
Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel powiedziała: „Panie Prezydencie! Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ja po raz kolejny jestem głosem mieszkańców Wesółka,
tego przyczółka Wesółka - bardzo niewiele domostw, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, niewiele
chyba ponad 20. A mówię to w kontekście problemów w dalszym ciągu, Panie Prezydencie,
problemów z odbiorem odpadów. Ludzie mi zgłaszają, że owszem bardzo dziękują Państwu,
Panom Prezydentom, za postawienie pojemnika na tej głównej ulicy Wesółka, natomiast do
tego pojemnika ci mieszkańcy mają 1,5 km dojścia, a szczególnie teraz w porze zimowej,
kiedy te drogi, te ich drogi prowadzące do tego pojemnika są nieodśnieżane i dojście
utrudnione, jest to dla nich problem. I proszą, bardzo proszą, żeby jeszcze po raz kolejny
Panowie przeanalizowali alternatywne możliwości rozwiązania odbioru śmieci od tych
mieszkańców ulicy Wesółka, ponieważ ten kontener z przeznaczeniem prawdopodobnie dla
nich, jest oczywiście bardzo potrzebny, ale tak jak mówię, w odległości 1,5 km od ich
domostw w sytuacji, kiedy ta droga jest bardzo, bardzo uciążliwa, nieodśnieżona, stanowi to
dla nich w dalszym ciągu problem. Mieszkańcy zwracają uwagę, że z tego tytułu nie mają
żadnych ulg w opłacie za odbiór tych śmieci, co w odróżnieniu od innych mieszkańców,
którzy mają pojemniki w ramach swoich posesji jest to dla nich i niekomfortowe i trochę
finansowo dużym obciążeniem. To tylko tyle chciałabym zasygnalizować prośbę mieszkańców
ulicy Wesółka, żeby ewentualnie jeszcze pomyśleć nad innym wariantem odbioru śmieci od
tych mieszkańców. Bardzo dziękuję.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej Anieli
Niedzielak.
Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Dziękuję. Ja mam pytanie wprawdzie do
Pana Prezydenta Lewandowskiego, ale ponieważ wyszedł, zadam pytanie (Pan Artur
Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Wrócił, już wrócił.”),
krótką historię Panu Prezydentowi Nowakowskiemu. Więc tak, kilka lat trwała inwestycja
pod nazwą: budowa ulicy Skrajnej, Orzechowej i Śliwowej. W ubiegłym roku zakończone
zostało zadanie. Udało nam się jeszcze tam kawałek takiej Orzechowej zrobić, gdzie
została cztery lata temu pominięta i ja chciałam powiedzieć, że w tej chwili został
skrawek ulicy Skrajnej pominięty. Ja rozumiem dlaczego, bo żeśmy robili rozeznanie. Tam
była sprawa gruntu do nieruchomości Skrajna 28 a, b, c i 30. I w tej chwili już oddali ten
grunt, nawet powiedzieli, że za darmo oddadzą, żeby tylko po prostu dokończyć ten
kawałeczek nawierzchni. Jak się zorientowałam, jest tam już i kanalizacja zrobiona.
Najwyżej tylko kawałeczek tej deszczówki i nawierzchni. Panie Prezydencie, jeżeli się robi
zadanie inwestycyjne warto by było, żeby to zadanie było po prostu dokończone, bo
zupełnie to jest inny efekt. Ludzie w tym temacie chodzili, starali się, rozmawiali tyle
czasu i w tej chwili, jak się zorientowałam, bo zerknęłam dokładnie w budżet na 2014
rok, już tego zadania w budżecie nie ma. Ja mam serdeczną prośbę, ponieważ to jest tak
niewielki koszt a efekt wizualny na osiedlu będzie zupełnie inny z dokończeniem tego
krótkiego fragmentu ulicy. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „W kontekście ulicy
Skrajnej przeanalizujemy jeszcze sprawę, dlaczego to jeszcze nie zostało zrealizowane i jakie
będą koszty i postaramy się w formie interpelacji odpowiedzieć Pani radnej na to pytanie, i
czy będzie to możliwe w roku bieżącym. W przypadku ulicy Wesółka problem jest złożony,
jak Pani radna zauważyła. Szukamy dobrego rozwiązania. Takiego, które z jednej strony
byłoby możliwe do realizacji, z drugiej nie było zbytnią uciążliwością dla mieszkańców ulicy
Wesółka, a wręcz wychodziło naprzeciw ich oczekiwaniom. Niestety tak jak sama Pani radna
powiedziała – tam jest dziesięć czy piętnaście rodzin, ta długa droga, daleka, nieutwardzona.
Budowanie tam w tym momencie ulicy po to, żeby odbierać śmieci rzeczywiście byłoby
zadaniem bardzo, bardzo trudnym. Natomiast te problemy są znane. Będziemy dalej
próbować - wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców - je jak najlepiej rozwiązywać.
Także wrócimy do tematu jeszcze, Pani radna.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Barbarze Smardzewskiej – Czmiel.
Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel powiedziała: „Ja tylko sekundę. Rzeczywiście
bardzo, bardzo dziękuję Panie Prezydencie za zajęcie się tym tematem, ale mnie generalnie
nie chodziło docelowo o budowę ulicy, tylko skoncentrowanie swojej uwagi na problemach z
odbiorem śmieci w kontekście braku możliwości dogodnego dotarcia w związku ze śniegiem.
To tylko tyle. Bo dotarcie 1,5 km od mieszkania do tego pojemnika w sytuacji, kiedy droga
jest zawiana, trochę sprawia kłopot. Ale ja nie marzę nawet, żeby tam powstała jakakolwiek
ulica, bo rzeczywiście jest to problem.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, nie widzę więcej zgłoszeń, więcej chęci u Państwa zabierania głosu. Muszę
stwierdzić po dzisiejszej sesji, iż praca z tak zgodnymi Państwem radnym to istna
przyjemność. Dziękuję bardzo.[...]”

37

Ad. pkt 14
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XLIII Sesji
Rady Miasta Płocka.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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