PROTOKÓŁ NR XXIV/2020
Z OBRAD XXIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.03, a zakończyła o godz. 13.05 (sesja zdalna).
Obrady Sesji są nagrywane.
Stan radnych
- 25
Obecnych
- 25
Nieobecnych
-0
Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Informacja na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z SARS-CoV-2 i
działania podejmowane w tym zakresie przez odpowiednie instytucje.
4) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny
2019/2020, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru
pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
5) Informacja o realizacji uchwały w sprawie wspierania szkół wyższych.
6) Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030
roku.
7) Realizacja Płockiego Programu Rewitalizacji.
8) Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Miasta Płocka z 24 września 2020 roku.
9) Podjęcie uchwał w sprawach:
I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047
(druk nr 429),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr 430),
3. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka dotyczących
projektu uchwały w sprawie ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych
miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli i projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Statutów Osiedli Miasta Płocka (druk nr 414),
4. wskazania kandydata do Rady Muzeum działającej przy Muzeum Mazowieckim w
Płocku (druk nr 417),
5. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Płocką Radą Działalności
Pożytku Publicznego projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań
publicznych, o której mowa w art. 4, oraz z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk nr 418),
6. przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta
Płocka na 2021 rok (druk nr 419),
7. zmiany uchwały nr 334/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w
sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia
na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
rok 2020 (druk nr 420),
8. ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich
pobierania (druk nr 421),
9. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku (druk nr 422),
10. zmiany Uchwały Nr 403/XXIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2020
roku w sprawie nabycia przez Gminę-Miasto Płock zabudowanej nieruchomości
położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza oznaczonej jako działki nr 501/1 i nr
501/2 o łącznej powierzchni 0,1790 ha (druk nr 423),
11. zwolnienia z uiszczenia opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego (druk nr 424),
12. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 425),
13. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego
pn.:
Zawody
przyszłości
II”
o
numerze:
RPMA.10.03.01-14-d989/20
współfinansowanego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X-Edukacja dla
rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1
Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 426),
14. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego
pn.: „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” o
numerze:
RPMA.10.03.01-14-d944/20
współfinansowanego
w
ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
(druk nr 427),
15. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani prof. dr hab. inż. Danieli Żuk (druk nr
415),
16. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu dr. Grzegorzowi Gołębiewskiemu
(druk nr 416),
17. pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku (druk nr 428),
18. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Panem radnym Edwardem
Bogdanem (druk nr 431).
II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
10) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
11) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
12) Interpelacje i zapytania radnych.
13) Odpowiedzi na interpelacje.
14) Sprawy różne.
15) Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 1
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czekamy
jeszcze, Szanowni Państwo, na możliwość do logowania się w celu potwierdzenia
obecności i za chwilkę zaczynamy. Raz jeszcze dzień dobry Państwu. Jesteśmy na chwilkę
przed rozpoczęciem sesji. Bardzo proszę Państwa Radnych o potwierdzenie w systemie
swojej obecności i gotowości do pracy na sesji. Proszę o ikonki do głosowania i proszę
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Państwa Radnych o potwierdzenie obecności. Widzę, że przebiegło to z dużą sprawnością.
22 osoby potwierdziły już obecność, zatem możemy rozpoczynać sesję. Szanowni
Państwo, otwieram XXIV Sesję Rady Miasta Płocka. Szanowni Państwo, stwierdzam na
podstawie logowań do systemu, iż mamy kworum i możemy pracować. Na wstępie
przypominam wszystkim Państwu, iż po raz kolejny sesja Rady Miasta Płocka zwołana
została w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Wynika to, jak Państwo wiecie, ze szczególnych obostrzeń dotyczących stanu epidemii. W
związku z powyższym pragnę poinformować, iż radni uczestniczący na dzisiejszej sesji
mają możliwość dwojakiego obradowania – albo bezpośrednio na auli, tak jak kilkoro z
Państwa to zrobiło, albo w sposób zdalny. Zdecydowana większość z Państwa obraduje
zdalnie. Przypominam Państwu również o obowiązujących przepisach bezpieczeństwa
epidemiologicznego. Bardzo proszę Państwa o zachowanie odpowiedniego dystansu i
maseczki na twarzy. Dzisiejsza sesja odbywa się bez udziału publiczności. Wszyscy
zainteresowani mogą śledzić nasze obrady online internetowo na portalu plock.eu. Są
jedynie z nami osoby imiennie zaproszone do konkretnych punktów obrad. Są również z
nami zdalnie osoby zaproszone do konkretnych merytorycznych punktów. Raz jeszcze
witam serdecznie Panie i Panów Radnych, zarówno tych na auli, jak i poza nią. Witam
Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. Witam bezpośrednio również na auli Pana
Skarbnika Wojciecha Ostrowskiego. Witam wszystkich śledzących dzisiejsze obrady
urzędników płockiego ratusza. Witam serdecznie, szczególnie serdecznie, naszych gości
uczestniczących w sesji w sposób zdalny. Na dzisiejszą sesję zaprosiliśmy w związku z
tematyką obrad następujące osoby. Mam nadzieję, że Państwo zdalnie obserwują obrady
dzisiejszej naszej sesji i jeżeli tylko zechcecie Państwo zabrać głos będę o to prosił w
sposób zdalny. Witam przede wszystkim Pana Romualda Ostrowskiego, Dyrektora
Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Witam Pana Dyrektora Stanisława
Kwiatkowskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego Zespolonego w
Płocku. Witam przybyłych na sesję, być może nawet osobiście, gdyż taki miałem sygnał,
Pana Dyrektora ds. Lecznictwa w POZ Pana dr. Pawła Sobieskiego oraz Pana Wiceprezesa
Marka Stawickiego z PZOZ. Witam Panią Dyrektor Lucynę Kęsicką, Dyrektora
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Mam
nadzieję, że również Pani Dyrektor śledzi naszą sesję internetowo. Na sesję zaproszony
został również do uczestnictwa w sposób zdalny Kierownik Delegatury w Płocku
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie Pani Anna Sibilska. Nie mam
pewności, czy Pani jest zdalnie z nami teraz. Szanowni Państwo, ponieważ mamy dzisiaj
w porządku obrad sesji punkt dotyczący współpracy ze szkołami wyższymi zaprosiliśmy
na sesję również – i mam potwierdzenie obecności w sposób zdalny – Pana prof. nadzw.
dr hab. Macieja Słodkiego, Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Również
najprawdopodobniej jest z nami zdalnie Pani dr hab. inż. Renata Walczak Prorektor
Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Nie mam pewności, czy jest z nami zdalnie, ale
również zapraszaliśmy Pana prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego
Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica. Oraz również zdalnie najprawdopodobniej
jest z nami ks. dr Marek Jarosz Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
Witam serdecznie również wszystkich mieszkańców Płocka, którzy śledzą zdalnie obrady
dzisiejszej sesji.”

Ad. pkt 2
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tradycyjnie,
Szanowni Państwo, zaczniemy sesję od wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, czyli punkt
drugi porządku obrad naszej sesji. Prosiłbym o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji
Uchwał i Wniosków. Pan Radny Mariusz Pogonowski, proszę.”
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Pan Radny Mariusz Pogonowski powiedział: „Chciałbym zgłosić kandydaturę Łukasza
Pietrzaka.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pan Radny
wyraża zgodę?”
Pan Radny Łukasz Pietrzak wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Uchwał i
Wniosków.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest zgoda.
Proszę jeszcze o kolejne zgłoszenia. Pani Przewodnicząca Małgorzata Struzik, proszę
bardzo.”
Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady
„Zgłaszam kandydaturę koleżanki Anny Derlukiewicz.”

Miasta

Płocka

powiedziała:

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pani Radna
wyraża zgodę?”
Pani Radna Anna Derlukiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie do Komisji Uchwał i
Wniosków.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest zgoda.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia do pracy w Komisji Uchwał i
Wniosków? Nie widzę. Zatem, Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie wybór Komisji
Uchwał i Wniosków w dwuosobowym składzie przed chwilką przez Państwa
zaproponowanym. Proszę o zagłosowanie poprzez wybór odpowiedniej opcji na Państwa
tabletach. (niezrozumiałe głosy z sali) Mamy jakieś problemy techniczne u dwóch
Państwa Radnych. Bardzo proszę Panie Janku o pomoc, przynajmniej, żeby przy
kolejnych głosowaniach już wszystko grało. Ponieważ Pan Janek jest dzisiaj sam proszę
Państwa również o wyrozumiałość w tym temacie. Jeszcze Pan Radny Lech Latarski ma
chyba ten sam problem. (niezrozumiałe głosy z sali) Proszę może w międzyczasie o
zbiorcze wyniki głosowania nawet bez dwóch Panów. Na pewno nie będą protestować,
gdyż akurat to głosowanie nie podlega żadnym kontrowersjom. Proszę o podanie
aktualnych zbiorczych wyników głosowania. Praktycznie jednogłośnie wybraliśmy Komisję
Uchwał i Wniosków. (wynik głosowania: 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) Zapraszam
członków komisji do stołu prezydialnego po naszej lewej stronie. Proszę Panów jednak o
zachowanie pewnego dystansu z uwagi na stan epidemii. W międzyczasie, gdy Pan Janek
będzie pomagał Panom w kwestiach technicznych, informatycznych, proponuję przystąpić
do uporządkowania dzisiejszej sesji, jeśli chodzi o zakres naszej pracy. Jak Państwo
wiedzą, wpłynął do nas wniosek od Pana Prezydenta o poszerzenie porządku obrad sesji o
projekt uchwały pomieszczony na druku nr 432, a mianowicie projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr 902/LVIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 1998 roku w
sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Zakład Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Płocku – Spółka z o.o.”, zmienionej Uchwałą Nr 194/XIII/2011
Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku. Poddam pod głosowanie za chwilkę, gdy
będą wszyscy już technicznie podpięci, rozszerzenie porządku obrad o wprowadzenie tego
punktu jako punkt 19, czyli ostatni z punktów głosowania nad projektami uchwał. Czy
jesteśmy technicznie gotowi? - pytam Pana Janka. Jeszcze nie. Jeszcze chwilkę musimy
poczekać. Jesteśmy gotowi. Zatem, Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie
rozszerzenie porządku obrad sesji o druk nr 432 jako punkt 19. Proszę o zagłosowanie.
Proszę o ikonki do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. (niezrozumiały
głos z sali) Cały czas widać, tak, że dwójka Państwa Radnych nie może skutecznie
głosować. Kolejnym punktem do którego za chwilkę przystąpimy, Szanowi Państwo,
będzie punkt trzeci. Wyniki głosowania jednoznaczne praktycznie, przy jednym głosie
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wstrzymującym podjęliśmy uchwałę. (wynik głosowania dot. wprowadzenia druku nr 432
do porządku obrad: 22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący) Mam nadzieję, że Panowie Radni,
którzy nie mogli głosować nie będą protestować przeciwko temu. Czyli wprowadziliśmy do
porządku obrad jako punkt 19 druk nr 432. (z sali Pan Radny Jacek Jasion powiedział:
„Panie Przewodniczący, ja będę głosował ręcznie ze względu na to, że mój tablet jest
nieaktywny.”) Nie da się tego, Panie Janku, w żaden sposób… (niezrozumiałe głosy z sali)
Proszę spróbować tak zadziałać, żeby jednak Panowie mogli głosować w sposób
elektroniczny. Może ktoś z informatyków by się pojawił. Dobrze, tutaj to głosowanie nie
budziło kontrowersji. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do trzeciego punktu.
Poszerzyliśmy punkt obrad… porządek obrad o punkt 19, druk 432.
(pismo dot. wprowadzenia projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 432 do
niniejszego protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)

Ad. pkt 3
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt trzeci:
Informacja na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z SARS-CoV-2 i
działania podejmowane w tym zakresie przez odpowiednie instytucje.” Słyszałem, że Pan
Prezydent chciałby na początku parę słów powiedzieć. Proszę bardzo Panie Prezydencie.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Sytuacja w tej chwili w Płocku jest dokładnie chyba taka sama jak w całej
Polsce, czyli zła i coraz gorsza. Ja zakładam, że szczegóły, jeśli chodzi o kwestie sanepidu,
ewentualnie naszych szpitali, głos zabiorą osoby odpowiedzialne. Z mojej wiedzy na ten
moment niestety wynika, że sanepid w tej chwili właściwie w całości nie działa. 44 osoby
albo są na kwarantannie, albo są z pozytywnym wynikiem koronawirusa. Wczoraj
rozmawiałem także z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem informując go w
części o sytuacji w Płocku na różnych płaszczyznach, także i właśnie w sanepidzie. Co prawda
sanepid bezpośrednio nie podlega wojewodzie, natomiast wojewoda zapewniał, że będzie
starał się pomóc w tej sytuacji. Najprawdopodobniej obowiązki naszego sanepidu będzie
musiał przejąć jakiś inny sanepid, bo na ten moment, tak jak powiedziałem, nasz sanepid nie
może właściwie w ogóle pełnić swoich zadań na terenie dwóch powiatów: powiatu miejskiego
- grodzkiego, jak i ziemskiego. Sytuacja w Szpitalu Świętej Trójcy – nie wiem, czy uda nam
się połączyć… znaczy w szpitalu na Winiarach, szpitalu wojewódzkim – mam kontakt również
bezpośredni z dyrektorem szpitala Dyrektorem Kwiatkowskim, tam już też od kilku dni jest
bardzo poważna sytuacja. Właściwie wszystkie łóżka covidowe są już zajęte i bardzo trudno
liczyć na przyjęcie kogoś w ciężkim stanie do szpitala. Nasz szpital zmaga się raczej z
problemami z koronawirusem wewnątrz szpitala, jeśli chodzi o kwestie związane z
poszczególnymi oddziałami, pediatrię i psychiatrię. Natomiast są osoby odpowiedzialne na
sali, więc mam nadzieję, że kilka zdań więcej powiedzą. Natomiast z dobrych informacji jest
taka, że pomimo koronawirusa wszystkie instytucje miejskie dalej działają, w systemie nieco
bardziej zdalnym, wirtualnym, jeśli chodzi o urząd miasta. Natomiast w DPS – jak Państwo
wiedzą – kilka tygodni temu mieliśmy ognisko, natomiast podział DPS na trzy strefy sprawił,
że tylko jedna strefa została objęta tym ogniskiem. Osoby, które zostały zarażone, zostały...
wówczas jeszcze były miejsca w szpitalu w Siedlcach, bo akurat ten szpital zajmuje się
opieką nad osobami chorymi psychicznie, chorymi na koronawirusa, i zostały tam
umieszczone. I większość z nich do tego momentu przebywa właśnie w tym szpitalu
zarażonych. Pozostali pracownicy, ale także i pensjonariusze domu są w dobrym stanie. Jeśli
chodzi o MOPS tutaj staramy się wspierać zwłaszcza osoby starsze, seniorów, osoby, które
pozostają pod opieką MOPS w tej trudnej sytuacji. Nawiązaliśmy także współpracę bliską z
mariawitami, którzy na swoim terenie w tej chwili bardzo aktywnie pracują z osobami
bezdomnymi i też staramy się ich działania bardzo aktywnie wspierać. Tyle tytułem wstępu.
Tak jak powiedziałem sytuacja w DPS, ale także i w pozostałych jednostkach pomimo
kryzysowej sytuacji oczywiście, bo co jakiś czas są osoby chore, które wypadają z tego
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systemu i które musimy uzupełniać w sensie takim, że po prostu przejmować obowiązki tych
osób, które są chore, natomiast działa i urząd, jak i wszystkie jednostki urzędu działają
realizując postawione przed nami zadania. Tyle tytułem wstępu. Jeśli będą jakieś pytania
także ja postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Panie Prezydencie. Przypomnę Państwu, iż są z nami najprawdopodobniej zdalnie
w chwili obecnej: Pan Dyrektor Stanisław Kwiatkowski z Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego, Pan Dyrektor Romuald Ostrowski z sanepidu, Pani Dyrektor Lucyna Kęsicka
ze stacji pogotowia ratunkowego i być może Pani Dyrektor Anna… Pani Kierownik Anna
Sibilska z Oddziału Mazowieckiego NFZ. I osobiście są z nami przedstawiciele szpitala
naszego miejskiego. Widzę Pana doktora Pawła Sobieskiego. Mam nadzieję, że poznaję
pod maseczką. Nie jestem pewny, czy Pana Wiceprezesa również poznaję. Tak, poznaję,
Pan Prezes Marek Sawicki. Jeżeli Panowie chcielibyście może jako pierwsi zabrać głos i
powiedzieć parę słów. Przede wszystkim ja bardzo wszystkich Państwa proszę, którzy
będziecie zabierali głos w tej sprawie, pytanie z naszej strony czy i jak możemy Państwu
na tym etapie pomóc, Państwu i nam wszystkim, bo to jest nasza wspólna sprawa. Czy
Panowie chcielibyście zabrać głos w tym momencie? Jeśli tak proszę bardzo do mównicy.
Pan Dyrektor Paweł Sobieski, Pan doktor z naszego miejskiego szpitala, proszę bardzo.”
Pan Paweł Sobieski Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Świętej Trójcy powiedział: „Dzień
dobry. Paweł Sobieski. Proszę Państwa, no tak, w szpitalu mamy – krótko powiem –
mamy sytuację taką, że mamy zamknięty oddział pediatrii i pusty oddział pediatrii z
powodu czterech przypadków wśród personelu - trzech lekarzy i jednej pielęgniarki - i
mamy wstrzymane przyjęcia na oddział psychiatrii, gdzie mieliśmy dwóch pacjentów z
potwierdzonym koronawirusem i jutro planujemy badanie personelu i badanie pacjentów.
Następnie na pododdziale rehabilitacji mieliśmy dwa przypadki wśród personelu, czyli są
wstrzymane przyjęcia i wypisujemy sukcesywnie pacjentów po badaniu. Na oddziale
interny mieliśmy dzisiaj rano dwóch pacjentów z potwierdzonym koronawirusem, czyli na
tym odcinku takim który... pre-covid, czyli tam gdzie przebywają pacjenci z
podejrzeniem. Tylko, że ten jeden pacjent z podejrzeniem to leży już... sześć dób leżał
po potwierdzeniu tego. Zaraz powiem, dlaczego to się dzieje. I teraz, czyli taką mamy
sytuację w tej chwili. Chyba będziemy mieli gorszą, tak mi się wydaje. Natomiast co
mogę powiedzieć, jakie mamy problemy. No problem jest taki, że system, właściwie
trzeba powiedzieć, że właściwie system ten jak go Państwo oglądacie w telewizji, że on
ma działać pierwszy, drugi i trzeci stopień, to on właściwie nie działa. Trzeba powiedzieć
dlaczego. Po pierwsze – nie można oddać pacjenta z potwierdzonym covidem. Bo my
jesteśmy szpitalem na pierwszym stopniu referencyjności, czyli powinniśmy mieć miejsca
dla pacjentów podejrzanych. Mamy pięć miejsc takich. Badamy ich i tak dalej. Po
potwierdzeniu powinniśmy go gdzieś oddać we właściwe miejsce do szpitala
przeznaczonego do leczenia covidu. Nasz pacjent jeden dzisiaj wyjechał rano. Jak
wyjeżdżaliśmy z Panem Prezesem podjechała karetka, po sześciu dobach leżenia u nas.
Drugi pacjent leżał trzy doby. Też miejmy nadzieję dzisiaj wyjedzie. Na psychiatrii
mieliśmy dwóch pacjentów z których jeden wczoraj wieczorem wyjechał. I dlaczego
system nie działa. Bo - po pierwsze – nie można, właściwie są straszne problemy, prawie
niemożliwe jest oddanie pacjenta gdzieś do leczenia, bo są wszystkie szpitale te
wyższego rzędu, że tak powiem, zatkane. Nie mają miejsc po prostu. Po drugie - jak się
znajdzie miejsce, tak jak z tym pacjentem na psychiatrii, to właściwie nie można go
oddać, gdyż jest system transportowy niewydajny. Nie można go oddać, bo się nie można
doczekać na karetki. Pacjent u nas leżał na psychiatrii trzy doby w oczekiwaniu na
transport, bo pogotowie, prawda, czym go się zawiezie, tak, prawda, akurat ta karetka
zakapturzona, że tak powiem. Następna sprawa to co robimy to à propos sanepidu, to
wspieramy sanepid w ten sposób, że te badania wszystkie, które sanepid robi, to robimy
my szybko przez nasze służby szpitala, bo chcemy, żeby ten sanepid jak najszybciej
doszedł do używalności, czyli tam jakby te badania robimy my, żeby to było jak
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najszybciej, najsprawniej, żeby już oni się nie zgłaszali gdzieś tam do lekarzy rodzinnych,
całe te tam przebiegi, czyli to robimy dla sanepidu. Co chcę powiedzieć. Mamy punkt
drive thru w którym ostatnie dni to się działy dantejskie sceny, bo się ludzie bili po prostu
na ulicy, policja interweniowała i tak dalej. To są takie sceny, że nie jesteśmy w stanie
często wszystkich przyjąć, bo to jest po rzędu 100-120 osób przychodzących, po sto kilka
do dwustu osób potrafi stać w kolejce. Dlaczego? Dlatego że są ograniczenia techniczne
nasze jakieś, i personelowe, i laboratoria, które dla nas robią. Jest tak, że nie możemy
brać na przykład do 18.00 godziny badań, bo laboratorium, które łaskawie się zgodzi,
żeby od nad wziąć tam 150 próbek to ono twierdzi, że musimy im dostarczyć do 16.00,
bo są próbki proste, te bez płynów na przykład konserwujących, bo chcą takie, bo
najlepsze, to musimy im je w terminie dostarczyć, bo one nie mogą czekać na drugi
dzień. Czyli są ograniczenia na przykład takie. Poza tym personel ma wytrzymałość jakąś.
Też mamy personelu dużo w szpitalu na zwolnieniach, na kwarantannach, jak mówiłem
wcześniej i chorych. Tak że z tego co wiem to będzie otwarty, ma być otwarty drive thru
nowy. Medica ma otworzyć od poniedziałku najpóźniej na Chemików, czyli to może trochę
uratuje sytuację, że jakby się rozłoży. W tej chwili są dwa punkty czynne. Może rozłoży
się to na trzy punkty. Problem jest z laboratoriami tymi, które badają covid, bo one
potrafiły… Mieliśmy kłopot taki, że otrzymywaliśmy wyniki po sześciu, po siedmiu dniach,
bo się laboratoria zatkały w pewnym momencie na uderzeniu, nie dawały rady. Ja
pytałem dyrektorów i menadżerów dlaczego tak się dzieje, to oni twierdzą, że po prostu
też mają pracowników ileś, 24, w jakichś godzinach otwarcia, też ludzie muszą iść do
domu, odpocząć, nie mogą pracować 36 na 24 godziny, prawda, mają jakąś
wytrzymałość. Maszyny mają jakąś przepustowość. W niektórych laboratoriach
występowały awarie, które tam wyłączały im część sprzętu, taką diagnostykę. Firma
ALAB miała awarię, która spowodowała, że ileś wyników pojechało do Lublina a tam
zamieszanie było w ogóle, bo tam jakieś się nie zgadzały kody. Powiem tak, pobranie
tych wyników nie jest takie proste jak każdy sobie wyobraża, dlatego że każda probówka
musi, po pierwsze najpierw trzeba w systemie sprawdzić, czy ono jest właściwie zlecone
we właściwy sposób, czyli w systemie elektronicznym, czyli nasz pracownik sprawdza.
Potem te probówki muszą się zgadzać, zakodowane być imię, nazwisko, PESEL, adres,
dokładnie tak jak jest błąd jakiś literowy, czy cyfrowy, czy tak dalej, to potem wynik jest
nie do odnalezienia, czyli muszą być, zaczynają się kłopoty. I następny problem jest taki,
że ten wynik laboratoria wstawiają w system elektroniczny rządowy. Lekarze rodzinni
zlecają w systemie tam gabinet.gov.pl i laboratorium tam wpisuje w ten system. A
czasami jest wynik już na stronie i wiemy, że jest wynik taki czy jaki, ale jak się pojawia
na stronie lekarzy rodzinnych za tam, nie wiem, dwanaście godzin, bo oni są niewydolni
administracyjnie, żeby to wpisać. Stąd jest zamieszanie w tak zwanym mieście, bo
rodzinni lekarze czy sanepid nie może podjąć decyzji, bo nie ma tego wyniku w systemie
elektronicznym. Więc jak mamy go papierowego to na jakieś sposoby próbujemy ludziom
te wyniki wydać. Ale to też nie jest takie proste, bo człowiek ma wyniki dodatni z
covidem, to co, przyjdzie do nas, i dzień dobry panu i mu damy, tak, i on przyjedzie
autobusem, czy tam czymś, nie, no to… Rodzina jego też podlega kwarantannie, nie, tak
że to są... to są takie rzeczy się dzieją, żeby Państwo wiedzieli, że wydaje się, że nie
mam wiadomości, bo się nie mogę dokopać tej wiadomości, ale lekarze rodzinni donoszą,
że od wczoraj w systemie tym government jak się zleci pacjentowi covid lekarz rodzinny
się w systemie pojawia, to system automatycznie puszcza człowieka w kwarantannę.
Więc jak go policja na mieście gdzieś chwyci to wiadomo co tak jest. I ludzie nawet nie
wiedzą, że są i nie wiem, czy to tak działa, tylko lekarze rodzinni mi meldują, że takie
przypadki są. Może się dowiem. Ale też nie mamy żadnej wiadomości potwierdzonej na
ten temat ani żadnej informacji, ani na stronie, nic. Tak że ogólnie panuje powiem tak,
znaczy moim zdaniem po prostu ten system nie działa. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo Panie doktorze za profesjonalny opis sytuacji. Niestety pesymistyczny ale… (z sali
Pan Paweł Sobieski powiedział: „Jeszcze coś powiem.”) Jeszcze, proszę bardzo.”
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Pan Paweł Sobieski Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Świętej Trójcy powiedział:
„Natomiast chcę powiedzieć, że próba oddania pacjenta na przykład do szpitala na
Winiarach też się kończy niepowodzeniem, bo oni są totalnie przepełnieni. Ostatnie moje
info, które dostałem, to było pod tytułem: weźcie od nas pacjenta, starszego człowieka,
70 lat, z białaczką, z covidem potwierdzonym, pogarszającego się, na to dostałem
informację taką, że osiemdziesięiu pacjentów w szpitalu na Winiarach leży na tych
oddziałach, które nie są przeznaczone na covid, czyli gdzieś są tam włożeni, upchnięci w
jakieś izolatki i tak dalej. Czyli te odziały, który tam jest zakaźny i płucny na covid to
najpierw musi wziąć od siebie ze szpitala gdzieś tych, którzy leżą na chirurgiach, na
neurologiach, na laryngologiach i tak dalej, i tak dalej. To grozi zakażeniem personelu,
wszystkim i tak dalej. Przecież te szpitale są wszystkie niewybudowane,
nieprzystosowane i to są architektonicznie szpitale absolutnie nienadające się do leczenia
chorób zakaźnych. Oddział zakaźny, czy płucny to one były wybudowane z myślą jakąś,
bo płucny był wybudowany kiedyś z myślą o leczeniu gruźlicy, czyli jakby to jakoś jest
przez tą śluzę, jakieś są drogi ewakuacyjne. Natomiast te wszystkie inne szpitale tego nie
mają i często nie ma możliwości architektonicznych tego stworzenia, bo jak, wybuduje się
nowy. Dlatego zresztą chyba się buduje nowe, żeby te śluzy były i tak dalej, i tak dalej.
Tak że ta architektura sama powoduje zagrożenie dla personelu i dla pacjentów też.
Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Jeżeli ktoś z Państwa śledzących nasze obrady zdalnie, z tych instytucji, które wymieniłem,
chciałby zabrać głos, proszę o połączenie telefoniczne. Będzie możliwość bezpośrednio
odsłuchania Państwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Widzę dwa zgłoszenia
ze strony Państwa na auli, a mianowicie Pan Radny Mariusz Pogonowski, a później Pan
Prezydent. Proszę bardzo, Pan Radny Mariusz Pogonowski.”
Pan Radny Mariusz Pogonowski powiedział: „Szanowni Państwo! Rzeczywiście sytuacja
jest niezwykle trudna i zaskakująca. Mnie doszły słuchy, że żeby zamówić karetkę to jest
procedura, która trwa dwa dni. I czy my jesteśmy jakoś w stanie w Płocku stworzyć taką
karetkę, która by ludzi z covidem woziła? No bo jest bardzo poważny problem, a tak
naprawdę problem polega chyba głównie na człowieku, bo nie ma nikogo do obsługi.
Mówiliśmy o izolatorium w Płocku w Szkole Podstawowej nr 17. Czy to w ogóle doszło do
skutku? (niezrozumiały głos z sali) Okej. I jeszcze odnośnie tych testów. Czy wszystkie
płockie laboratoria robią te testy? Czy w ogóle są w stanie technicznie je robić? Czy my
możemy jakoś połączyć siły z laboratorium Orlenu i z innymi dostępnymi laboratoriami, żeby
zwiększyć ilość wykonywanych testów? Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Mamy sygnał, iż Pan Dyrektor Kwiatkowski jest na łączach, więc może najpierw
oddamy głos Panu Dyrektorowi. Prosimy bardzo o połączenie Pana Dyrektora. Pan
Dyrektor Kwiatkowski, Wojewódzki Szpital Zespolony.”
Pan Stanisław Kwiatkowski Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
powiedział: „Dzień dobry Panie Przewodniczący. Czy mnie słychać?”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dzień dobry
Panie Dyrektorze. Słyszymy Pana.”
Pan Stanisław Kwiatkowski Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
powiedział: „Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu Prezydentowi. Dzień dobry wszystkim
uczestnikom sesji Rady Miasta Płocka. Szanowni Państwo! Chcę na wstępie podziękować
Panu Prezydentowi, Panu Przewodniczącemu Rady, wszystkim radnym za wsparcie
finansowe jakie Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzymał bodajże w miesiącu
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maju, które zostało przeznaczone na zakup urządzenia do robienia testów dla pacjentów i
pracowników wojewódzkiego szpitala, w szczególności dla pacjentów szpitalnego oddziału
ratunkowego. Bardzo gorąco dziękuję za to wsparcie. Ja rozumiem, że gdy będzie taka
potrzeba będę dalej prosił Pana Przewodniczącego, Pana Prezydenta o dalsze wsparcie,
ponieważ zakończenia tej pandemii na tą chwilę nie widać. Szanowni Państwo, od
początku istnienia pandemii my zarządzamy dwoma szpitalami: szpitalem normalnym
tym osiemsetparołóżkowym i szpitalem zakaźnym, któremu czas poświęcamy, myślę
czasu poświęcamy nie mniej niż normalnemu szpitalowi. Od wczoraj wiadomo jest, że ma
postać na terenie Płocka - w porozumieniu z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym i
Orlenem - ma powstać szpital polowy na dwieście łóżek, którym ma administrować
szpital wojewódzki w Płocku. Oczywiście taki szpital przy takim mocnym partnerze jakim
jest PKN Orlen na pewno powstanie, natomiast praktycznie nieosiągalna jest kwestia
personelu, zarówno lekarskiego, pielęgniarskiego, jak i również innego, tego
laboratoryjnego, czy farmaceutycznego, czy pomocniczego, bo rynek pracy lekarzy,
pielęgniarek w Płocku praktycznie nie istnieje. I tu jest największe zagrożenie, o czym
sygnalizowałem już wczoraj na wideokonferencji przedstawicieli zarządu i pracowników
PKN Orlen. Na dzisiaj, chcę Państwu powiedzieć, w szpitalu wojewódzkim przebywa z
dodatnim wynikiem osiemdziesięciu czterech pacjentów na pięćdziesięciu dziewięciu
łóżkach dedykowanych do leczenia covida, natomiast czterdziestu dziewięciu pacjentów
oczekuje na wynik, którzy muszą mieć osobne miejsca do izolacji i są izolowani, bo oni
nie mogą się jak gdyby, przepraszam za określenie, mieszać z innymi pacjentami, nawet
z pacjentami covidowymi. Czyli razem mamy stu trzydziestu trzech pacjentów
związanych z covidem, czyli to jest drugi jak gdyby… drugi szpital. Jest wyłączona z
funkcjonowania… jest wyłączny z funkcjonowania oddział kardiologii na którym było
ognisko covidowe. Na kardiologii w tej chwili przebywa jedenastu pacjentów, których nie
ma co z nimi zrobić, to znaczy nie ma gdzie ich można odtransportować, ponieważ
oddział i płucny, i zakaźny, gdzie są łóżka covidowe jest po prostu… założone są w stu
procentach, natomiast jednostki inne, które są zobowiązane do przejmowania pacjentów
z covidem i z chorobami towarzyszącymi, nawet ciężkimi, nie reagują, czy wymigują się
od przejęcia tych pacjentów. I z informacji, czy z konferencji Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika dziś przed sesją usłyszałem, że jest już decyzja
Wojewody Mazowieckiego, że każdy szpital na Mazowszu ma utworzyć trzydzieści procent
łóżek covidowych. Tak że to jest taki news, który pojawił się. Trzydzieści łóżek to jest u
nas w naszych warunkach około dwustu pięćdziesięciu łóżek. W tej chwili mamy
sześćdziesiąt dziewięć. Każdy szpital musi sobie to przeliczyć. Myślę że decyzja do
poszczególnych szpitali lada chwila dotrze. My w tej chwili to analizujemy. Tej decyzji
jeszcze nie mamy. Mówię, była to informacja z konferencji prasowej Marszałka
Województwa Mazowieckiego, że taką decyzję dyrektora wydziału zdrowia i wojewody
mazowieckiego już mamy. Jakie mamy problemy. Największy problem to jest to co mówi
Pan Dyrektor Sobieski, to jest transport. Jedna karetka covidowa na taką pandemię jaka
tutaj jest w Płocku i w powiecie płockim jest po prostu niewystarczająca. Żeby przewieźć
pacjenta na badanie tomografu z oddziału zakaźnego do budynku głównego trzeba
czekać trzy dni, bo personel się musi ubrać, zdezynfekować później i są inne zalecenia,
które oni realizują. To jest po prostu katastrofa. Niby ma być od 1 listopada druga
karetka, ale to jest nadal kropla w morzu. Teraz następna rzecz. Wojewoda nakazał
Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu wspólnie z ośrodkiem „Zacisze” w Koszelówce
zorganizować izolatorium, które ma mieć siedemdziesiąt sześć miejsc, bo tyle ten
ośrodek posiada miejsc noclegowych, czy lokalizacyjnych. Jest to bardzo fajnie, te
izolatoria nam są potrzebne, tylko jedyny problem – nie mogliśmy do dzisiaj znaleźć tam
lekarza. Prawdopodobnie dzisiaj za jakąś godzinę ja podpiszę umowę z tym ośrodkiem,
ponieważ wydaje mi się, że udało mi się znaleźć lekarza za oczywiście odpowiednie
wynagrodzenie - a nikt tego w tej chwili, tych kosztów, nie liczy, tylko żeby załatwić
problem - który będzie obstawiał pacjentów, czy osoby przebywające w tym izolatorium.
W izolatorium mają przebywać osoby zdrowe, które nie mają warunków do izolacji w
warunkach domowych. Tak że te siedemdziesiąt sześć łóżek to jest bardzo dużo i myślę
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że to tak, jeżeli się będzie rozwijać ta pandemia, to w ciągu czterdziestu ośmiu godzin
będzie ono zasłane. I jeżeli ten lekarz potwierdzi mi, że wyraża zgodę na obsługę
lekarską tego izolatorium, to takie izolatorium na terenie byłego województwa płockiego
powstanie. Martwimy się o ten szpital polowy, bo oczywiście PKN Orlen na pewno
wywiąże się z obowiązku zrobienia takiego szpitala - proszę dobrze słuchać - w ciągu
dziesięciu dni na dwieście łóżek, z całą infrastrukturą i wyposażeniem, natomiast
najbardziej martwimy się o to, żeby… o personel. Przecież takiego bogatego inwestora w
zakresie tworzenia takiego szpitala stać na to, żeby zapłacić podwójnie, czy potrójnie
pensję, zaoferować, żeby lekarzy ściągnąć, żeby zrobić wszystko. Obawiamy się – i myślę
że Pan Dyrektor Sobieski też – obawiamy się tego, że mogą przestać funkcjonować takie
szpitale jak na Winiarach, czy szpital miejski, bo personel, czy lekarze pójdą za podwójne
czy potrójne wynagrodzeniem do pracy w szpitalu covidowym. Możemy mieć w Płocku
taką sytuację, że będzie istniał szpital covidowy a nie będzie mógł gdzie leczyć
kardiologicznych, neurologicznych, ortopedycznych przypadków i to będzie dopiero farsa
w mieście Płocku. Ja ostrzegałem przedstawicieli PKN Orlen wczoraj na wideokonferencji,
żeby mieli to na uwadze. Ważne jest również to, że szpital wojewódzki, jak myślę i szpital
miejski, wspomagają lekarze dyżurni z Warszawy, z Łodzi, Sochaczewa, z Ciechanowa,
gdzie u nas jest tych lekarzy wspomagających, szczególnie na dyżury, jest około
pięćdziesięciu, jeżeli oni, im zaproponują albo usłyszą ofertę o podwójnej, czy potrójnej
pensji to na pewno skorzystają, bo to są tacy lekarze, którzy zarabiają na dyżurowaniu w
kilku szpitalach. Takie mają prawo oczywiście. To też przyczyni się do znacznego
ograniczenia funkcjonowania szpitala. I to tyle takiej informacji. Jeżeli Pan Prezydent, czy
Pan Przewodniczący, ktoś z radnych miały do mnie pytania bardzo proszę.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo Panie Dyrektorze. Dziękujemy, że znalazł Pan czas dzisiaj dla nas w tym trudnym
czasie, w tym trudnym okresie, momencie. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski. Proszę
bardzo Panie Prezydencie. Proszę o podłączenie mikrofonu Pana Prezydenta.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący,
już działa. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Kilka odpowiedzi na
zadane pytania. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 17 rozmawiałem też osobiście z
wojewodą, nie tylko wysłałem pismo. Wojewoda na tamten moment nie wyraził
zainteresowania przygotowaniem, tak naprawdę, gotowego, stojącego budynku, jeszcze
nie tak dawno funkcjonującego, ani na izolatorium, ani na szpital. W kwestii karetek
cieszymy się, że zapowiada Pan Dyrektor szpitala, choć tak naprawdę kwestia transportu
sanitarnego nie podlega także ani prezydentowi, ani dyrektorowi szpitala, tylko
wojewodzie w tym momencie. Zresztą pamiętacie Państwo, że zarówno ja jak i Państwo
pisaliśmy do wojewody pisma w sprawie w ogóle CPR, czyli Centrum Powiadamiania
Ratunkowego, żeby pozostało ono dalej w Płocku. Ten transport sanitarny cały w ogóle
podlega wojewodzie, więc tutaj ważne – i to dobra informacja oczywiście – że o sto
procent, co prawda będą tylko dwie karetki, ale jednak ilość karetek zwiększy się tych
covidowych. Natomiast trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to kwestia punktu
poboru testów, czyli drive thru. Rzeczywiście od mniej więcej dwóch dni jest to potężny
problem. Wcześniej takiego problemu jeszcze nie było. Natomiast ilość osób, które są
testowane i chcą być testowane, bo mają od swoich lekarzy w tym momencie zlecenie na
test, rzeczywiście rośnie bardzo, bardzo szybko. Natomiast my staramy się w tym
momencie na bieżąco wspierać szpital, który podjął się, znowu na zlecenie NFZ, tego
zadania. Nie wiem, czy Państwo wiedzą - są przedstawiciele naszego szpitala – ile
kosztuje, znaczy ile płaci NFZ za godzinę pracy takiego drive poboru testów. Panowie,
powiecie? Panie Prezesie. (głos z sali Pan Marek Stawicki Wiceprezes Płockiego Zakładu
Opieki Zdrowotnej powiedział: „Za godzinę pracy tego punktu, bo to nie jest tylko drive
thru, to jest dla wszystkich pacjentów, jest 80 złotych dla szpitala plus oczywiście nie
płacimy za badanie, czy za materiały.”) Ale za przygotowanie, za obsługę, za personel
NFZ za godzinę funkcjonowania płaci 80 złotych. (głos z sali: „Czyli nic.”) Tak. Robimy to,
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szpital to robi, tak naprawdę, z pewną misją i obowiązkiem, że nie można zostawić
mieszkańców Płocka, bo tak naprawdę, gdyby tu cokolwiek, to są tylko dodatkowe
zadania za które właściwe symboliczne w tym momencie wynagrodzenie dla szpitala, nie
dla jednej osoby, która tam pracuje, czy dla każdej osoby za godzinę, nie, dla spółki,
która się podjęła tego zadania. Natomiast rzeczywiście od wczoraj i przedwczoraj pojawiły
się pierwsze problemy. Szpital i tak choć pomimo tego, że miał obsługiwać dwie godziny
tylko to obsługiwał trzy albo nawet nieco dłużej jak gdyby za co też pieniędzy nie
dostanie już, bo tym bardziej to są symboliczne pieniądze. Natomiast nie chcieliśmy
zostawiać tych ludzi, którzy stali kilka godzin w kolejce bez wsparcia. Stąd na przykład w
dniu wczorajszym kolejka ustawiała się od tam pewnie wczesnych, bardzo wczesnych
godzin porannych, od 9.00 zaczęło się testowanie i jak o 11.00 miało się zakończyć to
dopiero wtedy jak gdbyby poinformowaliśmy ostatnią osobę o 11.00 w tej kolejce, że ona
będzie ostatnia, żeby dalej się już nikt nie ustawiał. Ale wszystkie te osoby, które do
godziny 11.00 stanęły w tej kolejce zostały później obsłużone. I rzeczywiście o ile
wcześniej tych testów ten punkt robił kilka, kilkadziesiąt, to ostatnie dni to już jest ponad
sto testów, które zostały w ciągu tych dwóch godzin zrealizowane. Natomiast ja, myśmy
już rozmawiali w tym momencie o wsparciu, będziemy szukali sposobów oczywiście też. I
tutaj dziękuję za pozytywną na ten moment odpowiedź WOPR-owców, bo pielęgniarek nie
stworzymy więcej niż jest w tym momencie i każda, która może tam trafić, byłaby
oderwana od innego miejsca swojej pracy. Natomiast być może tutaj uda się w
porozumieniu z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym wesprzeć działania tego
punktu przy Szpitalu Świętej Trójcy. Z najgorszych informacji to fakt, że dzisiaj jest
dwadzieścia tysięcy zakażeń. Pewnie już Państwo otrzymali tę informację. I zobaczymy co
będzie dalej. Dziękuję na ten moment.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Panie Prezydencie. O głos w dyskusji poprosiła Pani Radna Daria Domosławska.
Proszę bardzo. Będziemy się łączyć zdalnie. Proszę bardzo.”
Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Dzień dobry Państwu! Panowie
Prezydenci! Państwo Przewodniczący! Szanowni Radni! Drodzy Mieszkańcy! Zaproszeni
Goście! Na wstępie chciałam bardzo serdecznie podziękować za wszelkie działania w
walce z pandemią SARS-CoV-2. Sytuacja jest dynamiczna. Wymaga ona współpracy wielu
ściśle współpracujących ze sobą komórek. Dlatego z mojej strony wielki szacunek do
wszystkich osób, zarówno tych, którzy działają na pierwszym froncie, jak i do tych osób,
które zarządzają całym sztabem ludzi niosących pomoc. Większość moich obaw i
niepokojów zostało już poruszonych w wypowiedzi zarówno Pana doktora Sobieskiego,
jak i Pana Dyrektora Kwiatkowskiego. Niemniej jednak pozostały dwie rzecze na które
chciałabym zwrócić uwagę. Nie dotyczą one bezpośrednio działania z pacjentami, którzy
są w trakcie diagnostyki, jak również w trakcie leczenia, a wybiegam troszeczkę do
przodu. Chciałam zapytać o osocze ozdrowieńców, które wiadomo, że jest szansą na
poprawę stanu zdrowia osób, które w sposób bardzo ciężki przechodzą zakażenie
wirusem. Chciałabym poprosić Pana Dyrektora Kwiatkowskiego o potwierdzenie
informacji, czy takie działania prowadzi nasza stacja krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Bardzo proszę o poinformowanie, czy ozdrowieńcy mogą zgłaszać się i jaki to jest
odsetek osób i ewentualnie, jeżeli jest to wskazane, myślę że jeżeli ze strony Pana
Dyrektora wybrzmią takie słowa rekomendujące oddawanie osocza przez ozdrowieńców
myślę że to będzie takim elementem wzmacniającym prośbę całego społeczeństwa, które
będzie oczekiwało na taki bezcenny dar. Drugie pytanie moje dotyczy również
postępowania z ozdrowieńcami, ponieważ my w tej chwili całą uwagę skupiamy na
postępowaniu dotyczącym diagnostyki i leczenia osób zakażonych, ale uważam, że jest to
również moment w którym powinniśmy pomyśleć o tym co będzie z osobami, które
przejdą w sposób w miarę łagodny zakażenie, czy będą prowadzone jakieś działania
mające na celu objęcie stałą opieką tych ozdrowieńców, ponieważ zdajemy sobie sprawę,
że powikłaniem po zakażeniu, po przejściu zakażenia są również powikłania dotyczące
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serca, płuc, czy też chociażby sprawy dotyczące zaburzeń psychiki wynikające z dużego
poziomu stresu towarzyszącym temu zakażeniu. Ze swojej strony jeszcze raz bardzo
serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z pandemią. Życzę
wszystkim zdrowia. Ja w tej chwili również przebywam na kwarantannie. Jestem w pełnej
gotowości do powrotu do pracy, niemniej jednak muszę przestrzegać tych decyzji, które
wydaje sanepid. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję serdecznie. Do usłyszenia!”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Nim oddamy głos Panu Dyrektorowi Kwiatkowskiemu jeszcze Pan Radny Tomasz
Kominek, proszę bardzo, również zdalnie. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieć
połączenie.”
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo
serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Niestety również sytuacja związana z
pandemią zatrzymała mnie w domu i przez najbliższe dni muszę być po prostu wyłączony
z tej aktywności publicznej w życiu normalnym i dlatego też chciałem się z Państwem
podzielić pewną refleksją, bo w pełni się zgadzam z moimi przedmówcami, Szanowni
Państwo, to znaczy z Panem doktorem ze szpitala miejskiego oraz z Panem dyrektorem
szpitala wojewódzkiego, ponieważ współczuję – dziś mogę to powiedzieć – współczuję
wszystkim tym, którzy są w tym obszarze zdrowotnym i w tym systemie pracy właśnie w
tym systemie, ponieważ doświadczyłem tego osobiście, że system ten, który dziś jest
rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia jest nieudolny. To jest system, który
poniekąd – użyję mocnego słowa – jest systemem fikcyjnym, ponieważ jako osoba, która
w pewien sposób miała kontakt z osobą zakażoną – okazało się to pewnego dnia – w
pewien sposób postanowiłem sam poddać się tej autokwarantannie ze względu na to,
żebym nie zarażał innych, bo nie chciałbym później brać tej winy na siebie. Okazało się,
że ten mój przyjaciel z którym miałem kontakt poddał się oczywiście badaniom,
zorganizował sobie również tę autokwarantannę po to, żeby być odpowiedzialnym nie
tylko za siebie. I tak też rodzinami stwierdziliśmy, że będzie w pewien sposób godnie,
jeżeli będziemy tak podchodzić. Oczywiście okazało się, że faktycznie, potwierdzam, bo
trafiliśmy na te próbki właściwie w tym okresie, kiedy to pojechały do Lublina z racji tego,
że było przepełnione, jeżeli chodzi o inne laboratoria, niemniej jednak tak czy inaczej
dostał ten wynik pozytywny. I, Szanowni Państwo, ministerstwo narzuca, że około
dziesięciu dni ma być ten proces kwarantanny. To ja jako teoretycznie człowiek, który
może zarażać po dziesięciu dniach nie dostałem żadnego telefonu znikąd, tak na dobrą
sprawę, po to, żeby ktoś w pewien sposób zablokował mnie od dalszych czynności
związanym z życiem normalnym, zawodowym, publicznym i tak dalej. Oczywiście zdając
sobie sprawę z powagi sytuacji sam postanowiłem te wszystkie czynności i procesy
przeprowadzić. Natomiast, po pierwsze, mam do tego pewne możliwości, po drugie –
chcę być odpowiedzialny nie tylko za siebie i za otoczenie, ale za wszystkich ludzi z
którymi mam de facto kontakt. Więc sytuacja jest taka, narzuca się pytanie ile osób nie
mam takiej możliwości, nie ma takich narzędzi, żeby w pewien sposób poddać się
autoizolacji,
autokwarantannie,
tylko
niestety
mając
de
facto
wysokie
prawdopodobieństwo tego, że ten wirus ich dopadł, nie jest w stanie się ani wyłączyć w
pewien sposób, nie jest w stanie powiedzieć prawdy swojemu pracodawcy z różnych
przyczyn obiektywnych, czy subiektywnych dla tego człowieka. Szanowni Państwo, jak to
tak dalej będzie wyglądało, to wszystko jest po prostu jedną wielką fikcją, ponieważ
każdy… nie każdy zakażony może poddać się kwarantannie. W tej chwili system nie
nadąża, nie dzwonią do nich, ci ludzie chodzą normalnie po ulicy, chodzą do sklepu,
normalnie zarażają i w ten sposób, jeżeli nie zmieni się system i nie zmieni się ten proces
podejścia do kwarantanny to naprawdę mogę od środka powiedzieć, że nigdy tego nie
opanujemy. Tak że jeszcze raz dziękując tym wszystkim, którzy angażują się z własnej
nieprzymuszonej woli w ten proces przywrócenia normalności nie tylko w naszym
mieście, ale w kraju, współczuję, że pracujecie w takim systemie i my musimy również w
tym systemie jako de facto też pacjenci i mieszkańcy uczestniczyć, bo ten system po
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prostu jest nieudolny. Tyle z mojej strony taka refleksja. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia
w następnych punktach. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo. Było pytanie do Pana Dyrektora Kwiatkowskiego o oddawanie osocza i
ozdrowieńców. Jeżeli możemy, Panie Dyrektorze, prosić o kilka słów na ten temat to
prosimy o połączenie. A za chwilkę raz jeszcze Pan Prezydent. Mamy już chyba połączenie
z Panem Dyrektorem. Prosimy bardzo Panie Dyrektorze. Słyszymy Pana.”
Pan Stanisław Kwiatkowski Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
powiedział: „Ja tylko krótko chciałbym wyjaśnić, że szpital wojewódzki w Płocku nie
zawiaduje, czy nie administruje punktów krwiodawstwa. Punkt krwiodawstwa i wszystkie
rzeczy związane z krwią i preparatami krwiopochodnymi są administrowane przez
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. To już jest chyba teraz tylko pogłos. Dziękujemy bardzo. Pan Prezydent, proszę
bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
jeszcze trzy rzeczy. Z jednej strony od strony formalnej chcę powiedzieć, że oczywiście
nasze szkoły dzisiaj zgodnie z prawem, wytycznymi, rozporządzeniami działają w dużej
mierze w systemie zdalnym i na ten moment ta nauka przebiega w sposób właściwie bez
zakłóceń i dosyć sprawnie. Reagujemy na wszelkie sytuacje nazwijmy to też kryzysowe,
wykluczenia cyfrowego. Wiadomo, że jest to o tyle trudniejsze, że w tej chwili trzeba się
przygotować na być może kolejne tygodnie i miesiące tej zdalnej pracy z dziećmi. Tutaj
ogromne też podziękowanie dla nauczycieli, dla rodziców również, którzy wspierają swoje
pociechy. Druga rzecz, znaczy to już padło w wypowiedzi Pana Przewodniczącego
Kominka i wcześniejszych – system już nie działa. Znaczy ten system, który jeszcze jakoś
działał, można powiedzieć, na wiosnę dzisiaj już nie działa, ponieważ z jednej strony
sanepid nie jest w stanie obsłużyć wszystkich tych, którzy trafiają z pozytywnymi
wynikami. Te wyniki trafiają do sanepidu. I ta informacja o ewentualnej kwarantannie
dociera tak naprawdę po kwarantannie, a więc ten wirus już roznosi się wszędzie gdzie
tylko możliwe i tak jak epidemiolodzy mówią mamy pewnie dziennie dziesięć razy tyle
osób zarażonych niż to co jest wykazywane oficjalnie. Więc to też wiele zdań
epidemiologów mówi o tym, że w tej chwili najkrótsza droga do zakończenia epidemii to
raczej nabycie tej odporności zbiorowej, ale jak długo to potrwa tego nie wiemy i to jest
tak naprawdę testowanie na żywym organizmie. Ile będzie ofiar tego działania, a
właściwie braku działania, braku wsparcia sanepidu w ostatnich tygodniach i miesiącach,
realnej pomocy i przygotowania sanepidu na kolejną falę to przekonamy się pewnie
właśnie za kilka miesięcy. System nie działa pomimo takich działań jakie my
podejmujemy tu w mieście, czy jakie podejmuje Szpital świętej Trójcy chociażby dlatego,
że chociażby wczoraj był potężny problem z laboratorium, które mogłoby przyjąć
wymazy. Właściwie do ostatniego momentu nie wiedzieliśmy czy będziemy pobierać i na
bazie jakich probówek, bo to już są szczegóły, ale tak naprawdę nie każde, znaczy inaczej
- każde laboratorium właściwie potrzebuje własnych odczynników, własnych probówek i
trzeba je mieć, żeby móc pobierać wymazy od osób, które mają być pod tym kątem
przebadane, czy przetestowane. Więc tutaj system już nie działania. Natomiast ja także
jestem otwarty w tym momencie jako prezydent na współpracę, tak jak powiedziałem,
czy z sanepidem, czy ze szpitalami, czy z Panem Wojewodą. Ja rozmawiałem na przykład
– to też jest niestety może… ale dobrze, żeby Państwo Radni także wiedzieli, że wczoraj
rozmawiałem z wojewodą i wojewoda nawet słowem nie powiedział o tych rzeczach o
których dzisiaj pewnie i Państwo dowiedzieli się jako jedni z pierwszych z ust Pana
Dyrektora szpitala, a więc Pana Dyrektora Kwiatkowskiego. Jak rozumiem samorządowcy
po prostu – i to nie mówię tylko o sobie, ale tak naprawdę o wszystkich samorządowcach,
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którzy są gotowi współpracować w tej trudnej sytuacji z rządem, z wojewodami - my
dowiadujemy się o pewnych rzeczach ostatni i to jeszcze na dodatek przy okazji. No ale
to mogę tylko tyle powiedzieć, że niestety tego rodzaju brak współpracy często prowadzi
do zamiast pozytywnych to negatywnych sytuacji. Ale rozumiem, ja jestem otwarty na
pełną współpracę, tak jak deklarowałem, i w przypadku Szkoły Podstawowej nr 17 i
każdego innego, każdej innej potrzeby. Tak jak funkcjonowała bursa przecież jako, wtedy
kiedy mogła funkcjonować, jako izolatorium tak dzisiaj również byliśmy gotowi na taką
współpracę i jesteśmy nadal. Od tego absolutnie nie uciekniemy, bo bezpieczeństwo, to
bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Płocka, jest w tym momencie najważniejsze.
Natomiast jeszcze raz ogromny szacunek i podziękowanie dla wszystkich tych, którzy
dzisiaj i są na pierwszej linii frontu, ale także i tych, czyli lekarzy, pielęgniarek,
pracowników służby zdrowia, ale też tych, którzy dzisiaj wspierają osoby, które są
najbardziej narażone na koronawirusa i na ewentualne powikłania z powodu
koronawirusa, czyli tych wszystkich, którzy wspierają osoby starsze, osoby wymagające
wsparcia. Ogromny, ogromny szacunek i podziękowanie. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Panie Prezydencie. Jeszcze Pan Radny Jerzy Seweryniak, proszę bardzo.”
Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Witam serdecznie Pana Przewodniczącego,
Pana Prezydenta, Pana Skarbnika, Wysoką Radę! Słysząc, że system nie działa, Panie
Prezydencie, nasuwa mi się takie pytanie, żeby wyhamować chorobę prosiłbym choć dwa
razy w tygodniu, żeby radiowęzeł z policji przejeżdżał po osiedlach i głosił, żeby osoby,
seniorzy, młodzi nosili maski. I to może przyhamuje tę chorobę. Bo widać, jadąc widać
ludzi bez masek, którzy chodzą bez masek. Bardzo bym prosił o to, żeby takie coś
powstało, choć dwa razy w tygodniu, żeby radiowęzeł przejeżdżał po osiedlach. Dziękuję
bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Pan Prezydent od razu, proszę bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
tutaj jeszcze gwoli pewnego uzupełnienia. Oczywiście noszenie masek w przestrzeni
publicznej jest dzisiaj koniecznością. Tutaj już nie ma mowy o tym, że ktoś może masek
nie nosić, jest to po prostu konieczność. Natomiast gwoli uzupełnienia – też decyzją
wojewody od kilku dni ponownie straż miejska przeszła pod, tak naprawdę, jurysdykcję
policji, natomiast jedyna z mojej strony decyzja w stronę komendanta straży miejskiej
jest taka, że w tym momencie straż miejska jest oczywiście do dyspozycji, ale przede
wszystkim, jeśli chodzi o zwalczanie kwestii związanych z pandemią i wsparcie policji pod
tym kątem, na pewno nie dla innych, nie w innych sytuacjach o których dzisiaj też
głośno. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Nie widzę, Szanowni Państwo, więcej zgłoszeń w tym punkcie. Ponieważ nie ma
też próby łączenia się z nami z innych instytucji zakładam, że najprawdopodobniej
Państwo nie chcieli zabrać głosu w tym punkcie bądź z jakiegoś powodu nie mogli.
Wszystkim Państwu zaangażowanym w tą trudną sytuację serdecznie dziękujemy za
zaangażowanie. Tam gdzie tylko będzie możliwość pomocy rozumiem, że będziecie
Państwo w kontakcie bezpośrednio z Panem Prezydentem. Raz jeszcze serdecznie
dziękujemy. Sytuacja, jak słyszymy, jest dramatyczna. Dramatyczna również systemowo,
ale musimy to przejść. Dziękuję Państwu bardzo.”
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Ad. pkt 4
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny
2019/2020, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez kuratora oświaty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt czwarty: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
miasta Płocka za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych
oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. Pisemny materiał
otrzymaliśmy. Pan Prezydent chciałby zabrać głos. Proszę bardzo, Panie Prezydencie.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Tak, Szanowni Państwo,
tutaj bardzo krótko, ale naprawdę też z racji tego jak potężny w ostatnim roku był zakres
działań właśnie w tej sferze edukacyjnej chciałbym dwa zdania powiedzieć. Jak Państwo
wiedzą w wyniku reformy, która została wprowadzona od 1 września 2019 roku w
szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, bo to zakończyły się już gimnazja,
znalazły się dwa roczniki, zarówno ostatni rocznik gimnazjalny, jak i pierwsi absolwenci
klas ósmych. Dzięki dobrej współpracy i ogromnemu zaangażowaniu zarówno rady
miasta, Państwa Radnych, ale też i pracowników Wydziału Edukacji, Wiceprezydenta
Romana Siemiątkowskiego, także dyrektorów szkół i pracowników, każdy uczeń kończący
gimnazjum i szkołę podstawową miał zapewnione miejsce w placówkach prowadzonych
przez miasto Płock. Tutaj po raz kolejny taka wspólna praca przyniosła naprawdę – także
ze związkami zawodowymi, którym dziękuję – przyniosła dosyć pozytywne owoce. Ale
dopiero co zakończyliśmy ten etap i przyszło się zmierzyć z kwestią pandemii i nauczania
zdalnego. Tutaj te sprawdzone trochę w boju zarówno metody kształcenia, jak i
wykorzystanie środków technicznych, które były dostępne w naszych szkołach, pozwoliły
zakończyć rok szkolny ubiegły z dosyć dużym sukcesem. Myśmy współpracując także z
rządem w tym momencie pozyskali środki finansowe, które pozwoliły na zakup
siedemdziesięciu siedmiu laptopów z oprogramowaniem dla trzynastu szkół, naszych
trzynastu szkół, i przekazaliśmy szkołom. Później oczywiście przekazywaliśmy środki
dezynfekcyjne, przekazywaliśmy środki ochrony osobistej. Jeśli chodzi o inwestycje to w
roku szkolnym 2019-2020 na inwestycje przeznaczyliśmy łącznie kwotę blisko czterech
milionów złotych, z czego 1.750.000 na przedszkola. Tutaj oczywiście i place zabaw, bloki
żywieniowe, remonty naszych przedszkoli, natomiast w przypadku szkół podstawowych
ponad półtora miliona, szkoły ponadpodstawowe ponad pół miliona złotych. To wszystko
głównie remonty poszczególnych placówek – dachów, łazienek, sal lekcyjnych, placu
zabaw na przykład przy Szkole Podstawowej nr 14 także. W wyniku rekrutacji do
przedszkoli po raz kolejny, jak w poprzednich latach, także wszystkie dzieci, które zgłosiły
się podczas rekrutacji miały miejsce w naszych przedszkolach, znalazły miejsce w
naszych przedszkolach. Jeszcze raz ogromne podziękowanie dla wszystkich pracowników
Wydziału Edukacji, na czele z Wiceprezydentem także Siemiątkowskim. Podziękowanie
dla dyrektorów, dla nauczycieli i pracowników oświaty, bo ten rok 2019/2020 z tych
dwóch potężnych… w tych dwóch potężnych kwestiach był bardzo, bardzo trudny. Z
jednej strony podwójny rocznik w szkołach ponadpodstawowych, z drugiej strony
zderzenie się z rzeczywistością nauki zdalnej już na wiosnę tego roku, a w tej chwili
kontynuujemy tą, już lepiej przygotowani do nauki zdalnej, tą formę nauczania. Dziękuję
bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? Nie
widzę, zatem poddaję pod głosowanie pisemny materiał, który otrzymaliśmy do punktu
czwartego. Proszę o ikonki do głosowania a Państwa Radnych proszę o zagłosowanie, gdy
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tylko będzie taka możliwość. Już mamy ikonki. Proszę o zagłosowanie. Widzę że już
zniknęły problemy informatyczne u dwójki Państwa Radnych. Jeszcze chwilkę poczekamy.
Widzę, że mamy jakąś zwłokę czasową. Bardzo powoli system nam pokazuje wyniki
głosowania kolejnych radnych, ale zaraz będziemy mieć to za sobą. Dziękuję. Proszę o
pokazanie zbiorczych wyników głosowania. 21 na tak. Przyjęliśmy informację. Dziękuję
bardzo.”

Ad. pkt 5
Materiał: Informacja o realizacji uchwały w sprawie wspierania szkół wyższych stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt piąty: Informacja o realizacji uchwały w sprawie wspierania
szkół wyższych. Raz jeszcze witam zaproszonych gości, którzy są z nami najprawdopodobniej
zdalnie w chwili obecnej, a mianowicie witam Pana Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w
Płocku Pana prof. Macieja Słodkiego. Witam Panią Prorektor Politechniki Warszawskiej w
Płocku Panią doktor Renatę Walczak. Witam Pana profesora Zbigniewa Pawła Kruszewskiego
Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz witam ks. dr Marka Jarosza Rektora
Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, z
Państwa zaproszonych gości, Państwa Rektorów, w tym punkcie bardzo proszę o bezpośredni
kontakt z nami telefoniczny. Umożliwimy to. Jednocześnie pytanie do Państwa i do Pana
Prezydenta, czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Jest to cykliczny punkt,
który raz w roku mamy wprowadzany do porządku obrad. Niestety sytuacja epidemiczna
sprawia, że dzisiaj musimy w taki sposób dyskutować nad tym punktem. Widzę od Pana
Janka, że jest już kontakt telefoniczny od którejś z uczelni, od rektora którejś z uczelni.
Proszę bardzo. Proszę tylko zasygnalizowanie kto dzwoni. Dzień dobry, słyszymy Pana
Rektora, proszę bardzo.”
Pan prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
powiedział: „Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za możliwość zabrania
głosu na dzisiejszej sesji. Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Pozwólcie, że w imieniu całej społeczności Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku bardzo
serdecznie podziękuję za okazywane nam wsparcie i dofinansowanie naszych różnych
projektów. To dzięki Państwa wsparciu mogliśmy w ciągu ostatnich lat dofinansować
wyposażenie kilku naszych pracowni, między innymi pracowni sieciowej, pracowni
mikrobiologicznej, pracowni genetycznej. W tym roku również ze środków pozyskanych z
Urzędu Miasta Płocka finansujemy wyposażenie naszej biblioteki, którą dostosowujemy do
bezpiecznego udziału studentów w tych trudnym dla nas wszystkich okresie. Tak że,
Szanowni Państwo, nie chcę Państwu zajmować dużo czasu, bo wiem, że dzisiaj dyskutujecie
nad bardzo ważnymi punktami jak pandemia w Płocku i w całym kraju. Tak że jeszcze raz w
imieniu całej społeczności liczącej blisko dwa tysiące studentów bardzo, bardzo serdecznie
dziękuję za wszystko.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panie Rektorze. Dziękujemy również za dobrą współpracę. Czy jeszcze ktoś z Państwa z
innych uczelni chciałby zabrać głos? Jeśli tak, to proszę o połączenie telefoniczne. W
międzyczasie Pan Prezydent Andrzej Nowakowski. Proszę bardzo Panie Prezydencie.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, tutaj
też krótka informacja i oczywiście jedno ogromne podziękowanie. Chciałbym, żeby
podkreślić, żeby to ta kwota także padła, że my w ciągu ostatnich dziesięciu lat, między
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rokiem 2011 a 2020, przekazaliśmy z budżetu miasta, choć to nie jest zadanie własne gminy,
dzięki przychylności Państwa Radnych ponad 5.172.000 na wsparcie naszych szkół wyższych,
z czego Politechnika otrzymała 2.700.000, a Mazowiecka Uczelnia Publiczna ponad 2.082.000
złotych. I właściwie jako miasto tutaj na Mazowszu jesteśmy, ale nie tylko, sądzę że w tej
części Polski na pewno, w Polsce centralnej, ewenementem, jeśli chodzi o tak duże wsparcie
dla uczelni wyższych, dzięki czemu poprawia się oczywiście infrastruktura i baza lokalowa.
Tak że tu ogromne podziękowanie, bo też to jest trochę tak, że często, zwłaszcza
Politechnika, ale również Mazowiecka Uczelnia Publiczna, pozyskując środki od nas pozyskuje
także środki Politechnika ze swojej macierzystej uczelni, bo jest filią, Mazowiecka Uczelnia
Publiczna także z innych źródeł i w efekcie może dzięki temu wspierać, lepiej kształcić
studentów, stanowić lepszą ofertę dla młodych ludzi, jeśli chodzi o kształcenie na poziomie
wyższym. Więc tutaj ogromne, ogromne podziękowanie za tę współpracę. Natomiast ze
swojej strony chciałbym podziękować też bardzo mocno za realizację pierwszego konkursu
grantowego, który dzięki również z jednej strony przygotowaniu tego konkursu przez Pana
Wiceprezydenta Romana Siemiątkowskiego i Wydział Edukacji przy współpracy z samymi
szkołami wyższymi, ale także przy przychylności Państwa Radnych, bo środki zostały
przekazane na ten konkurs grantowy, ten konkurs grantowy dla pracowników wyższych
uczelni skierowany do doktorów, którzy chcą zostać samodzielnymi pracownikami
naukowymi, a więc doktorami habilitowanymi, pozwolił… przyniósł już pierwsze owoce, a
mianowicie pozwolił prowadzić pracę naukową trzynastu pracownikom płockich szkół
wyższych. Beneficjenci tych grantów podjęli działania o bardzo różnych charakterze.
Prowadziły badania naukowe. Przygotowywały te badania naukowe. Organizowali kweredny
biblioteczne, nie tylko w Polsce, ale także poza granicami. Także publikowali swoje publikacje
i w efekcie trzech nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku uzyskało
właśnie przy naszym wsparciu tytuł naukowy doktora habilitowanego. U jednego pracownika
trwa już procedura przy rozpatrzeniu wniosku o nadanie takiego stopnia doktora
habilitowanego. Więc, jak widać, ta współpraca przynosi także i w tym wymiarze bardzo
konkretne owoce. Mam nadzieję, że kolejny konkurs grantowy pozwoli kolejnym
pracownikom uzyskiwać tytuł samodzielnego pracownika naukowego, a to także będzie
dodatkowym atutem dla naszych szkół wyższych. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panie Prezydencie. Mamy już połączenie z Politechniką Warszawską Filią w Płocku. Pani
Rektor Renata Walczak. Dzień dobry Pani Rektor. Prosimy bardzo.”
Pani dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii
w Płocku powiedziała: „Można już mówić? Dzień dobry Państwu! Renata Walczak Prorektor
Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Chciałabym bardzo podziękować za możliwość
współpracy z miastem. Bardzo sobie cenimy możliwość korzystania z grantów dla
pracowników badawczych. Dzięki temu, tak jak Pan Prezydent wspomniał, nasi pracownicy
mieli możliwość zdobycia stopni naukowych. I bardzo cenimy sobie współpracę, jeżeli chodzi
o dofinansowanie naszych działalności. Rokrocznie składamy do urzędu miasta prośbę o
dofinansowanie. Bardzo za to dziękuję. Chciałabym, podobnie jak Mazowiecka Uczelnia
Publiczna, liczyć na podobne wsparcie. Dziękuję Panie Prezydencie. Życzę zdrowia.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Pani Rektor. Czy jeszcze ktoś może z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? Jeśli tak,
prosimy o kontakt telefoniczny. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim
Państwu za codzienny trud funkcjonowania naszych płockich wyższych uczelni bez których
prestiż naszego miasta na pewno były niższy. Jednocześnie w tych trudnych czasach
zapewne i Państwo jesteście dotknięci i dodatkową pracą i ograniczeniami różnego typu, o
których rozmawialiśmy wcześniej, z uwagi na epidemię. Ale mamy wszyscy nadzieję, że za
parę miesięcy będziemy mieć już ten najgorszy okres za sobą. Życzymy Państwu również
dużo zdrowia, dużo wytrwałości dla Państwa, dla kadry, dla studentów i deklarujemy jak
najbardziej to, co powiedział Pan Prezydent, dalszą współpracę, gotowość współpracy i
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wsparcie ze strony samorządu płockiego. Czy są może jakieś zgłoszenia telefoniczne Panie
Janku jeszcze? Nie widzimy. Tak że dziękujemy wszystkim Państwu za zdalną obecność w
tych trudnych czasach. Wszystkiego najlepszego! Dużo zdrowia!”

Ad. pkt 6
Materiał: Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do
2030 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy,
Szanowni Państwo, do kolejnego punktu. Punkt szósty: Sprawozdanie z realizacji Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku. Otrzymaliśmy obszerny pisemny
materiał. Czy do tego materiału dzisiaj na sesji jakieś uwagi, pytania dodatkowe oprócz tych,
które padły na komisjach? Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W
takim razie, Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie pisemny materiał, który
otrzymaliśmy. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę bardzo. Pulpity do głosowania. Proszę
Państwa Radnych o zagłosowanie. A w międzyczasie Pani Jola przypomniała mi słusznie, że
powinniśmy również przegłosować poprzedni materiał dotyczący szkolnictwa wyższego. Za
chwilkę poproszę również Państwa o zagłosowanie, o oddanie głosu na temat tamtego
materiału. A teraz jeszcze czekamy na zbiorcze wyniki głosów, sprawozdania z realizacji
strategii zrównoważonego rozwoju miasta Płocka do 2030 roku. Proszę o zbiorcze wyniki
głosowania. 19 na tak, przy 2 wstrzymujących przyjęliśmy materiał dotyczący strategii
zrównoważonego rozwoju. A teraz bardzo proszę Państwa o zagłosowanie nad przyjęciem
poprzedniego materiału dotyczącego szkół wyższych, wspierania szkół wyższych w Płocku.
Mamy również tutaj już ikonki do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze
wyniki głosowania. 21 na tak, przy 1 głosie wstrzymującym przyjęliśmy również tamten
materiał. Dziękuję bardzo.”

Ad. pkt 7
Materiał: Realizacja Płockiego Programu Rewitalizacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. Punkt siódmy: Realizacja Płockiego Programu Rewitalizacji. Czy w tym
punkcie… Otrzymaliśmy tutaj do tego punktu również pisemny materiał. Czy w tym punkcie
ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś dodatkowe pytania, wątpliwości oprócz tych, które padły na
komisjach? Proszę o odpowiedź. A międzyczasie Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę
bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, oba te
materiały i ogromny wkład w realizację później tych materiałów były, są przygotowane przez
Wiceprezydenta Jacka Terebusa i Jego zespół. Kwestia rewitalizacji, co zapowiadałem dwa
lata temu, na początku tej kadencji, chciałbym, żeby była rzeczywiście takim motywem
przewodnim, co nie będzie miało tylko wyrazu w samych materiałach, ale przede wszystkim
w tym co będzie działo się na ulicach naszego miasta. I tutaj też ogromne podziękowania
zarówno Wydziałowi Inwestycji, jak i spółkom miejskim, które angażują się w
przygotowywane i realizowane projekty związane właśnie z rewitalizacją naszego miasta
dzięki czemu i w tej chwili pierzeja Sienkiewicza, ale także i prace w ulicy Królewieckiej,
także realizowane przez poszczególne miejskie spółki, nie tylko przez Wydział Inwestycji,
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sprawiają że Stare Miasto zmienia się. Jeśli do tego dołożymy kwestię rewitalizacji
społecznej, czyli fakt, że właśnie w tych odremontowanych, wyremontowanych kamienicach
znajdują swoje miejsce do życia młodzi ludzie w ramach naszego miejskiego programu
„Mieszkania na start” to sprawia, że rzeczywiście ten wymiar rewitalizacji jest coraz bardziej
pełny. Do tego trzeba dodać również nasze wsparcie w ramach inwestycji prywatnych
właścicieli kamienic w obiektach zabytkowych albo znajdujących się w strefie zabytkowej.
Tylko w ubiegłym 2019 roku wsparliśmy te działania kwotą ponad dwóch milionów złotych.
Ta rewitalizacja nie tylko kamienic ale przestrzeni sprawia, że rzeczywiście i nabrzeże
wiślane, a ostatnio Park Mościckiego rzeczywiście sprawiają, że miasto w tej przestrzeni
Starego Miasta wygląda coraz lepiej. Oczywiście przed nami jeszcze bardzo duża, długa
droga wymagająca potężnych środków, natomiast sądzę, że jesteśmy w tym momencie na
bardzo właściwym kursie i będziemy dalej konsekwentnie realizować kolejne kroki Płockiego
Programu Rewitalizacji, który przyjęli Państwo Radni w listopadzie 2016 roku. Jeszcze raz
ogromne podziękowania dla wszystkich, także i społeczników, którzy podpowiadają,
wspierają, czasami wskazują różnego rodzaju działania, które warto, żeby miasto
podejmowało. Dziękuję jeszcze raz Wiceprezydentowi Jackowi Terebusowi i całemu Jego
zespołowi. Bardzo, bardzo dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panie Prezydencie. O głos w dyskusji poprosił Pan Radny Jerzy Seweryniak. Proszę bardzo.”
Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Panie
Skarbniku! Wysoka Rado! Napisałem interpelację - na osiedlu Ciechomice, po byłym w
przedszkolu i byłej szkole, odrestaurowanie budynku, który marnieje, a jest objęty takim –
jak można to nazwać – że ten budynek w odpowiedzi na interpelację przez Pana Prezydenta
napisał mi, że zasługuje na remont, jak będą pieniądze to może się zacznie remont. A jest on
objęty konserwatorem zabytków. I dlatego patrzę na ten budynek codziennie i bym prosił,
żeby się miasto tym zainteresowało. Bardzo dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panie Radny. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Ja
ze swojej strony chciałbym jeszcze szczególnie podziękować członkom Płockiego Komitetu
Rewitalizacji. Dzięki szczególnej wrażliwości pasjonatów w tej materii mam nadzieję, że
nieraz udaje nam się dostrzec, czy zwrócić uwagę na coś, czego w powszechnym, w
codziennym funkcjonowaniu ze strony tej, gdzie jesteśmy, nie widzimy. Szczególne
podziękowania dla Państwa. Chociaż nieraz mamy jakieś inne spojrzenie na pewne kwestie to
właśnie dzięki Państwu i Państwa wrażliwości chyba szybciej, sprawniej i lepiej działamy,
funkcjonujemy w sferze rewitalizacji płockich zabytków. Dziękuję bardzo. Poddaję pod
głosowanie materiał, który otrzymaliśmy w zakresie Płockiego Programu Rewitalizacji. Proszę
o ikonki do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Jeszcze siedem osób
widzę, że nie zagłosowało. Poczekamy jeszcze chwilkę. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania.
15 na tak, 2 przeciw, 3 wstrzymujące. Materiał, tak jak te poprzednie, również został
przyjęty przez radę miasta.”

Ad. pkt 8
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt ósmy: Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Miasta
Płocka z 24 września 2020 roku. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś uwagi do treści
protokołu? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu. Proszę o ikonki do
głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki
głosowania. Jednogłośnie przyjęliśmy protokół z poprzedniej sesji. (wynik głosowania: 24
za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących). Dziękuję Państwu bardzo.”
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Ad. pkt 9
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I przechodzimy
do punktu dziewiątego: Podjęcie uchwał w sprawach. Etap I – dyskusja i zgłaszanie
wniosków.”

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata
2020-2047 (druk nr 429),
oraz
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr
430),
Autopoprawka
do niniejszego
Autopoprawka
do niniejszego

do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr stanowi załącznik nr 8
protokołu.
do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr stanowi załącznik nr 9
protokołu.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dwa pierwsze
punkty proponuję tradycyjnie połączyć w ramach jednej dyskusji, gdyż są zbieżne
tematycznie, a mianowicie punkt pierwszy – projekt uchwały na druku nr 429, z
autopoprawką, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock
na lata 2020-2047 i punkt drugi – projekt uchwały na druku nr 430, z autopoprawką, w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020. Czy ktoś z Państwa
chciałby coś powiedzieć w odniesieniu do tych dwóch dokumentów, projektów
dokumentów? Nie widzę, zatem przechodzimy do kolejnego punktu.”
3. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka
dotyczących projektu uchwały w sprawie ordynacji wyborczej do
jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli i
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Płocka
(druk nr 414),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 414.
4. wskazania kandydata do Rady Muzeum
Mazowieckim w Płocku (druk nr 417),

działającej

przy

Muzeum

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 417 stanowi załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu.
5. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Płocką Radą
Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów normatywnych
dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji (druk nr 418),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 418.
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6. przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie
Miasta Płocka na 2021 rok (druk nr 419),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kolejny punkt,
szósty, projekt uchwały na druku nr 419 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie
Miasta Płocka na 2021 rok. Czy tutaj jakieś pytania, wątpliwości? Pan Radny Mariusz
Pogonowski, proszę bardzo.”
Pan Radny Mariusz Pogonowski powiedział: „Szanowni Państwo! Być może nie do
końca jak gdyby nie wyeksploruję tego tematu, ale to co chcę powiedzieć jak gdyby
zawiera się w tym. A mianowicie czas pandemii spowodował ogromne zmiany w sferze
kulturalnej. Zdecydowana większość wydarzeń artystycznych nie odbyła się. W efekcie
dochodzi do niespotykanej dotąd stagnacji. Wśród młodych ludzi coraz więcej
uzależnienia od telefonu i komputera – rodzice są w pracy i nie kontrolują czasu
spędzonego przed ekranem, lekcje prowadzone są online. Dodatkowo świat gier, w
którym młodzi ludzie przebywają po wiele godzin dziennie, media społecznościowe
sprawiają że życie młodych ludzi to patrzenie w ekran. Przestrzeń sieci jest w pewnym
sensie pozbawiona bliskości. Anonimowość sprawia że łatwo tam użyć słów krytyki,
hejtować. Młodzi ludzie utożsamiają się z tym wirtualnym światem. Ideały, pomysły na
kreację własnego wizerunku to wszystko zostaje skopiowane właśnie z przestrzeni sieci.
Ale ten wizerunek bywa niedościgniony, ponieważ jest wykreowany przez modelki, bogate
firmy odzieżowe. Prowadzi to do frustracji i kompleksów naszych dzieci i po części nas
samych. To trudny świat, pełen sprzecznych informacji, którego my dorośli sami do końca
nie znamy, ponieważ wychowaliśmy się w czasach, kiedy internetu nie było. Jeżeli nie
stworzymy oferty kulturalnej dla młodych ludzi nie wykształcą oni wielu kompetencji
związanych z komunikacją, pracą w grupie, umiejętnością wypowiadania się. A młodzi
ludzie chętnie uczestniczą w zajęciach, są ciekawi świata i gotowi do pracy. Znam ich, bo
od dwudziestu lat pracuję i realizuję spektakle z młodzieżą. Spotykanie się na
warsztatach tanecznych, teatralnych, radiowych, pisanie wierszy, granie w szachy,
śpiewanie hip-hopu czy turniej w piłkarzyki pozwoli na wymianę emocji i myśli. Przez
uczestnictwo w kulturze czujemy się częścią społeczności. Sztuka i kultura masowa nie
powstają w próżni, są odzwierciedleniem naszej mentalności, systemu wartości, ukrytych
pragnień i marzeń. Zatem kontemplując sztukę poznajemy samych siebie. Przeglądamy
się w dziele twórcy tak jak w lustrze. Kultura zatem zmienia nasze postawy, wpływa na
zachowanie, na poglądy, na tolerancję. Poza tym spotykając się, rozmawiając z ludźmi
ludzie ćwiczą swój język. A wiemy w jaki jest sposób obecnie wypowiada się w sieci. W
sposób skrótowy i niewyszukany. Post bez zdjęcia nie cieszy się zainteresowaniem. My w
ogóle już nie potrzebujemy czytać. Wystarczy samo zdjęcie. Żyjemy w kulturze
obrazkowej. A przecież im sprawniejszy język, tym kontakt z innymi ludźmi będzie
skuteczniejszy i łatwiejszy. Język jest podstawowym narzędziem naszego funkcjonowania
w społeczeństwie. Granice, tak naprawdę, naszego języka są granicami naszego świata,
tego co potrafimy zrozumieć. Przecież myślimy właśnie w języku. A ci młodzi ludzie nie
uczą się rozmawiać, nie uczą się nazywać świata. Piszą tylko ok albo zamieszczają
zdjęcie. Kim będziemy oglądając tylko telewizję? Poobrażamy się w końcu na siebie,
pobijemy za kolor skóry, wyznanie, preferencje seksualne, czy poglądy polityczne.
Właśnie teraz musimy łożyć pieniądze na kulturę. Nie możemy pozwolić, aby covid zabił
w nas również to co jest najistotniejsze - człowieka. Pandemia w końcu minie ale nie
możemy pozwolić na to, aby zostawiła po sobie żniwo w postaci narodu, który zapomniał
o swojej kulturze i tożsamości. Obudzimy się za kilka miesięcy i okaże się, że nie mamy
pieniędzy na realizację zadań w kulturze. Covid to dobra wymówka, żeby nie robić nic, na
przykład w kulturze, ale ja tej wymówki nie akceptuję. Sytuacja jest dramatyczna, ale nie
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zwalnia nas z bycia człowiekiem. Za chwilę wszyscy będą chorzy. Musimy żyć dalej. Kiedy
to będzie możliwe spotykajmy się w małych grupkach, spotykajmy się na kameralnych
koncertach, oglądajmy spektakle siedząc 1,5 metra od siebie i traćmy na tym, płaćmy za
to, bo nie stać nas na to, aby się cofnąć. Czy zależy nam na tym, aby ludzie nie
potrzebowali nic oprócz telewizora? Chcemy tego, żeby blogerzy byli idolami naszych
dzieci? W związku z tym proszę o zwiększenie środków na otwarte konkursy ofert w
kulturze dla organizacji pozarządowych, o zdecydowane zwiększenie środków. Nie
pozwólmy, aby zabrakło nam kultury, bo jako populacja zostawimy po sobie złe wrażenie.
Piękną rzeźbą nikt się nie naje, a symfonia nie wyleczy białaczki. A jednak bez kultury
czujemy się ubożsi, bez niej nasze życie to zwykłe trwanie. Potrzebujemy przeżywać
emocje – obcować z pięknem. Każde pokolenie wnosi do kultury coś ważnego. Nasze
dzieci będą korzystać z tego co im po sobie zostawimy. Kultura staje się dumą
poszczególnych społeczeństw. Nie jest to zwykła rzecz, która za jakiś czas przestanie
istnieć. Jej koniec będzie można zanotować w momencie śmierci ostatniej żywej istoty,
czyli w chwili końca świata. Nie zapominajmy o kulturze. Proszę o zwiększenie środków
na realizację zadań w kulturze w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. I
przygotowałem interpelację, którą złożę na koniec sesji. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję za
piękne słowa. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę.
Przechodzimy do kolejnego punktu.”
7. zmiany uchwały nr 334/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia
2020 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 (druk nr 420),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 420.
8. ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
oraz
szczegółowych
warunków
częściowego
lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (druk nr
421),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 421.
9. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku (druk nr 422),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 422.
10.zmiany Uchwały Nr 403/XXIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 24
września 2020 roku w sprawie nabycia przez Gminę-Miasto Płock
zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza
oznaczonej jako działki nr 501/1 i nr 501/2 o łącznej powierzchni 0,1790
ha (druk nr 423),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kolejny punkt,
dziesiąty – projekt uchwały na druku nr 423 w sprawie zmiany Uchwały Nr
403/XXIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2020 roku w sprawie nabycia
przez Gminę-Miasto Płock zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul.
Sienkiewicza oznaczonej jako działki nr 501/1 i nr 501/2 o łącznej powierzchni 0,1790
ha. I tutaj będzie autopoprawka. Proszę bardzo Panie mecenasie. Prosiłbym o
nagłośnienie.”
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Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Słychać, tak? Szanowni Państwo, tutaj
tylko kwestia wyłącznie techniczna. W § 1 te słowa: „Paragraf drugi uchwały” one tu
zostały w uchwale zapisane jakby słownie, natomiast powinien być oczywiście znaczek § i
2 w sensie cyfry, tak. Tak powinno być poprawnie. I to tylko tyle. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Autopoprawka
kosmetyczna, ale istotna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tego
punktu, do tego projektu? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.”
11.zwolnienia z uiszczenia opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego (druk
nr 424),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 424.
12.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 425),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 425.
13.wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: Zawody przyszłości II” o numerze: RPMA.10.03.0114-d989/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa
X-Edukacja
dla
rozwoju
regionu,
Działanie
10.3
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe
uczniów (druk nr 426),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 426.
14.wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i
Przedsiębiorczości w Płocku” o numerze: RPMA.10.03.01-14-d944/20
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X –
Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe,
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 427),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 427.
15.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani prof. dr hab. inż. Danieli Żuk
(druk nr 415),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 415.
16.nadania medalu „Zasłużony
Gołębiewskiemu (druk nr 416),

dla

Płocka”

Panu

dr.

Grzegorzowi

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 416.
17.pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku (druk nr 428),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 428.
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18.wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Panem radnym
Edwardem Bogdanem (druk nr 431),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kolejny punkt,
osiemnasty – projekt uchwały na druku nr 431 w sprawie wyrażenia zgody na
rozwiązanie umowy o pracę z Panem radnym Edwardem Bogdanem. Czy tutaj ktoś z
Państwa chciałby zabrać głos? (niezrozumiały głos z sali) Poprosiłbym, tylko prosiłbym
o... Może tak, ponieważ pewnie Pan Bogdan Panią poinformował, tak? Jest Pani w imieniu
Pana Radnego? Prosiłbym o przedstawienie się radnym. Radni muszą najpierw
przegłosować udzielenie Pani głosu. (niezrozumiały głos z sali) Pani Klaudia Gwiazda, tak?
Szanowni Państwo, w specyficzny sposób dzisiaj prowadzimy obrady, więc może ustnie,
jeśli Państwo zgodzicie się, bez pisemnego wniosku, chciałbym poddać pod głosowanie
udzielenie głosu w tym punkcie Pani Klaudii Gwiazda. Chwilkę potrwa – proszę sobie
usiąść – chwileczkę potrwa, musimy przegłosować udzielenie Pani głosu. Prosiłbym o
ikonki do głosowania i umożliwienie radnym przegłosowanie udzielenia głosu Pani. A
jednocześnie taka uwaga merytoryczna, uwaga, właściwie zapewne słyszy mnie teraz Pan
Radny Edward Bogdan - przypominam i zwracam uwagę, że gdy będziemy głosować ten
punkt nie powinien Pan brać udziału w tym głosowaniu z uwagi na fakt, iż sprawa dotyczy
bezpośrednio Pana osoby. Proszę o ikonki do głosowania. Na razie głosujemy, Szanowni
Państwo, udzielenie głosu Pani. Jeszcze chwilka i będziemy gotowi. Mamy ikonki do
głosowania. Proszę Państwa Radnych o wypowiedzenie się w temacie udzielenia głosu
Pani. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. Jednogłośnie radni wyrazili zgodę. (wynik
głosowania: 24 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) Zapraszamy Panią do mównicy. Z mojej
strony uwaga techniczna. Bardzo proszę, żeby zmieściła się Pani może w trzech, czterech
minutkach, dobrze? Proszę bardzo.”
Pani Klaudia Gwiazda powiedziała: „Dzień dobry! Szanowny Panie Prezydencie! Panie
Przewodniczący Rady! Drodzy Państwo! Nazywam się Klaudia Gwiazda. Uczęszczałam do
Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej przez ostatnie sześć lat. Kiedy
dowiedziałam się o jego rozwiązaniu było mi niezmiernie przykro, bo to dzięki niemu
poznałam wspaniałych ludzi, siebie i swoje umiejętności. Zrozumiałam jak ważna i
potrzebna jest muzyka nie tylko w moim życiu, ale i w życiu naszego społeczeństwa.
Dostrzegłam jak ogromny wpływ mają grupy artystyczne, chóry i inne ugrupowania
szerzące kulturę wyższą. Ten chór stanowi ważną część życia kulturalnego Płocka.
Występowaliśmy na wielu patriotycznych przedsięwzięciach, które miały miejsce w Płocku
i okolicach, uczęszczaliśmy wielokrotnie w oprawach mszy w płockich i okolicznych
kościołach. Zawsze pilnie służyliśmy pomocą w oprawach wydarzeń Politechniki, jak
rozpoczęcie bądź zakończenie roku akademickiego, spotkania opłatkowe. Braliśmy udział
w konkursie ogólnopolskim, który odbywał się w Warszawie, w którym zajęliśmy
wyróżnienie. To pokazuje tylko, że to był naprawdę dobrze prosperujący chór. Do tego
czując jedność jako grupa znajomych i przyjaciół zawiązaliśmy w naszym chórze wiele
bliższych i dalszych relacji. Wielokrotnie uczęszczaliśmy w dniu zaślubin naszych
chórzystów. Mimo tej jedności i zorganizowania było nam niezmiernie trudno
funkcjonować jako chór Politechniki Warszawskiej, ponieważ nie mieliśmy żadnego
wsparcia ani zainteresowania ze strony dziekana, władz Politechniki. Nasz chór był
pomijany przez te wszystkie lata, dlatego nie można było całkowicie wykorzystać jego
potencjału. Zawsze musieliśmy sobie sami radzić. Byliśmy zdani jedynie na siebie.
Jednolite stroje załatwialiśmy sobie sami. Wszystkie wyjazdy i konkursy organizowaliśmy
sobie sami. Aby zarobić na jakąkolwiek potrzebę chóru byliśmy zdani na siebie.
Zarabialiśmy ciężką pracą. Śpiewaliśmy po ślubach, aby było nas stać na fundamentalne i
podstawowe wydatki, mimo, że chórzyści jako studenci uczelni powinni mieć zapewnione
przez nią stroje i nuty po konsultacji z prowadzącym. Nasze zarobione pieniądze
powinniśmy przekazywać na promocję bądź organizację koncertów, wyjazdów a nie tak
elementarne potrzeby. Niestety Politechnika nie współpracowała a my mimo to
wypełnialiśmy wszystko to o co nas prosili. Każda uczelnia wyższa ma swój chór, który
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jest jej chlubą. W tym wypadku było to zwyczajnie niemożliwe, bo był to brak
zainteresowania uczelni chórem i nasza walka o jego jakikolwiek byt. Umożliwialiśmy w
ten sposób wielu osobom odkrycie siebie, swoich talentów, rozwijania zainteresowań i
jednoczenia wspólnoty studentów Politechniki. Należy stwierdzić w tym miejscu, że zespół
pieśni ani tańca nie jest w stanie zastąpić chóru ze względu na odmienny charakter obu
tych grup i indywidualne możliwości. Powinna występować synteza dwóch zespołów, lecz
dziekan jawnie faworyzował zespół tańca ludowego, co było przyczyną odczuwania
pokrzywdzenia chórzystów. Doprowadziło to do coraz mniejszego zainteresowania
studentów chórem, aż w końcu wykorzystano regres i podjęto decyzję o rozwiązaniu
naszego chóru. Jest mi niezmiernie przykro, że muszę udowadniać tu przed Państwem, że
chór jest rozwiązywany nie z winy prowadzącego, czy osób należących do niego a z braku
zainteresowaniu zainteresowania i braku współpracy z władzami Politechniki. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Pani
bardzo. Szanowni Państwo, mam informację, iż w tym punkcie chciałby również zabrać
głos Pan Prodziekan ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku Pan Cezary
Wiśniewski. Nim przekażę, oddam głos Panu chciałbym, muszę poddać pod głosowanie
również udzielenie głosu Panu Prodziekanowi. Prosiłbym o ikonki do głosowania.
Zapewne znowu potrwa to kilkadziesiąt sekund, ale takie mamy procedury. Czekamy na
ikonki do głosowania w sprawie wniosku o zabranie głosu przez Pana Prodziekana
Cezarego Wiśniewskiego. Chyba mamy już taką możliwość. Proszę Państwa Radnych o
zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 głosy na tak, przy 1
wstrzymującym udzielam głosu Panu Prodziekanowi. Proszę bardzo, jesteśmy na linii.
Jeszcze chwilka cierpliwości i będziemy słyszeli Pana Dziekana. Czy mamy już
połączenie?”
Pan Cezary Wiśniewski Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii powiedział: „Dzień dobry Państwu! Moje nazwisko Cezary
Wiśniewski. Jestem Prodziekanem ds. Studenckich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i
Petrochemii i z racji pełnienia tej funkcji odpowiadam za ocenę merytoryczną działalności
chóru akademickiego na Politechnice. Nie chciałbym tutaj Państwu zbyt dużo czasu
zajmować, bo sprawy, które Państwo poruszaliście, są dużo poważniejsze niż te, o
których teraz bym chciał mówić, nad którymi będziecie Państwo głosować. Natomiast
chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że nasz wniosek, z którym zwróciliśmy się do rady miasta
wynika bezpośrednio z (niezrozumiałe słowa)... Wynika bezpośrednio z przepisów prawa.,
czyli wynika z tego, że... (niezrozumiałe słowa)... czyli to zwolnienie nie ma związku z
wykonywaniem przez Pana Radnego Jego mandatu. Naszym zdaniem takiego związku,
który podkreślony jest w sprawie, nie ma, co zresztą sam Pan Edward Bogdan na
posiedzeniach komisji podkreślał, że praca na Politechnice nie koliduje w żaden sposób z
wykonywaniem funkcji radnego. Pan Edward Bogdan zatrudniony jest na pół etatu na
Politechnice i Jego jedynym zadaniem do wykonania na Politechnice było prowadzenie
chóru akademickiego. Chór został ponad 20 lat temu powołany po to, że spełniać dwa
zasadniczecele, to znaczy, po pierwsze, umożliwić studentom Politechniki rozwijanie się w
tej kwestii kulturalnej, czyli w zakresie śpiewu i po drugie, żeby promować Politechnikę
Warszawską. Na tą przykrą decyzję zdecydowaliśmy się po, można powiedzieć,
długoletnich przemyśleniach, bo problem z chórem nie wynikł w ostatnim czasie, nie jest
to kwestia ostatnich dwóch lat, jest to kwestia kilku poprzednich lat, kiedy po prostu
malało zainteresowanie studentów Politechniki działalnością w chórze. Tak że stan, który
Państwo możecie zaobserwować na przykład na zdjęciach sprzed kilku, czy kilkunastu lat,
stan osobowy, gdzie było dużo studentów Politechniki, w tej chwili praktycznie nie
istnieje. Czyli przyczyna rozwiązania chóru nie leży, nie wynika z winy kogokolwiek,
natomiast takie są zewnętrzne uwarunkowania wynikające ze stosunku studentów, tak,
do tej organizacji. Ze względu na brak studentów, brak studentów Politechniki, również
chór przestał spełniać tę funkcję promocyjną Politechniki. Po prostu jego działalność
ogranicza się w zasadzie w tej chwili do występów na uroczystościach inauguracji roku,
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na uroczystości rozdania dyplomów, czasami na innych uroczystościach typu opłatek.
Poza tym chór, z tego co wiem, nie prowadzi żadnej stricte chóralnej działalności, czyli na
przykład udział w konkursach, wyjazdach, promowaniu Politechniki w tym względzie na
zewnątrz. Pani Klaudia Gwiazda, która przed chwilą tutaj przede mną występowała, nie
jest studentką Politechniki. W tej chwili stan osobowy chóru wygląda w ten sposób, że są
tam pojedynczy studenci Politechniki, czyli chór nie spełnia po prostu swojej roli jako
organizacja dla promowania, czy dla udziału studentów, żeby rozwijali swoje
umiejętności, na przykład wokalne. To wielokrotnie Pan Edward Bogdan podkreślał, że w
tej chwili mu jest bardzo ciężko zdobyć członków chóru z Politechniki, studentów
Politechniki i że poziom, który ci studenci reprezentują jest tak niski, że trudno jest mu
ten chór prowadzić. Dlatego Pan Edward Bogdan wspomaga się… wspomagał się do tej
pory członkami, czy występowały w chórze osoby spoza uczelni, głównie właśnie ze
szkoły muzycznej. W ostatnich latach taka zapaść się jeszcze bardziej pogłębiła. Jak
obserwowałem w tej chwili nawet, bo w ostatnim roku, kiedy mieliśmy inaugurację, czyli
w poprzednim roku akademickim, na uroczystości inauguracji w chórze wśród kilku osób,
dosłownie kilku, wystąpił jeden student Politechniki, pozostałe osoby były to osoby z
zewnątrz. Tak że naszym zdaniem, jak również, bo dyskutowałem o tym z samorządem
studentów, naszym zdaniem nie ma podstaw, żeby w dalszym ciągu taką fikcyjną
organizację utrzymywać, żeby na Politechnice działał chór pod hasłem Chór Politechniki
Warszawskiej z tego względu, że tam praktycznie studentów Politechniki w tej chwili nie
ma. Chciałem tutaj, nawiązując jeszcze do wypowiedzi Pana Radnego Pogonowskiego,
zapewnić, że likwidacja chóru nie spowoduje luki, czy wyrywy, jeżeli chodzi o rozwój
kulturalny studentów. Nawet w tych ciężkich właśnie czasach pandemii bardzo aktywnie
działa druga organizacja studencka, czyli Zespół Tańca Ludowego „Mazovia”, który
aktywnie działa, uczestniczy nawet w postaci kręcenia filmów, spotów, jak również takich
drobnych występów i nie zaprzestał, mimo takiej sytuacji, działalności. Tak że kończąc
swoją wypowiedź chciałem podkreślić że… prosić Państwa Radnych o zajęcie
odpowiedniego stanowiska w tej sprawie, zgodnego zarówno z literą prawa, czyli
podkreślam tutaj, że musi być związek pomiędzy wykonywaniem funkcji radnego a tą
pracą, czyli zwolnieniem, tak, z tego stanowiska na Politechnice, jak i również ze swoim
sumieniem, gdyż po prostu chcemy zatwierdzić stan faktyczny, kiedy chór przestał
działać, przestał reprezentować Politechnikę a jego działalność sprowadza się właśnie, tak
jak Pani Klaudia Gwiazda przedstawiała i to potwierdzam, to są występy na
uroczystościach inauguracji, na opłatku i na innych takich drobnych uroczystościach rangi
akademii szkolnych a nie jest to działalność stricte chóralna taka jaką prowadzą inne
chóry, na przykład akademickie. Tak że dziękuję bardzo. Jeżeli mielibyście Państwo do
mnie jakieś pytania, żebym pewne rzeczy uszczegółowił, to jestem do tego gotowy.
Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo Panie Dziekanie. Teraz o głos poprosił Pan Radny Edward Bogdan, proszę bardzo.
Ponownie chwilę poczekamy na połączenie. Prosimy bardzo.”
Pan Radny Edward Bogdan powiedział: „Dzień dobry. Panie Prezydencie! Panie
Przewodniczący! Szanowni Radni! Szanowni Państwo! Nie chcę ustosunkowywać się
bezpośrednio do słów Prodziekana ds. Studenckich, ponieważ mamy zupełnie odmienne
zdania i nie chciałbym w tej chwili z nim polemizować. Natomiast chciałbym opinii
publicznej – przepraszam na chwilkę – natomiast chciałbym opinii publicznej przekazać
bardzo istotne argumenty, które zawarłem w piśmie do Państwa, ale tylko nie wszyscy
właśnie to pismo czytali w związku z tym chciałbym je jeszcze raz przedstawić szerszemu
gronu społeczeństwa. I tak, odnosząc się do pisma skierowanego przez władze uczelni,
chciałbym ustosunkować się do zawartej w nim argumentacji i kryterium zaniechania
działalności Kameralnego Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku.
Zanim jednak przedstawię argumenty podtrzymujące istotę trwania tej jednostki
organizacyjnej, zacznę od genezy powstania chóru, bo ona jest bardzo ważna, bardzo
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istotna. Kameralny Chór Akademicki założyłem niespełna 25 lat temu. Czyli za dwa lata
obchodzilibyśmy jubileusz 25-lecia działalności. W 1997 roku dokładnie powstał ten chór,
gdy funkcję Prorektora ds. Filii pełnił prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Kubissa, a zastępcą
Kanclerza Politechniki Warszawskiej ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych – a
wtedy była taka nazwa filii Politechniki w Płocku - była mgr inż. Jadwiga AdamczykRokicka, i to były te osoby, które przyjmowały mnie do pracy. Był to okres szczególnie
fortunny i sprzyjający zespołowi. Osoby te, a szczególnie Pani Jadwiga AdamczykRokicka, zapewniała chórowi finansowanie, opiekę merytoryczną, marketing oraz
pozyskiwała sponsorów dla chóru, który w większości składał się ze studentów, a tylko
nieliczna mniejszość stanowiła młodzież szkół płockich. Była osobą, która w dzisiejszych
czasach pełniłaby funkcję mecenasa kultury. Okres ten był dla chóru złotym pasmem
sukcesów, w którym zdobył w kraju i za granicą liczne nagrody na konkursach i
festiwalach stricte chóralnych, na których prezentowana była i wykonywana muzyka
poważna, klasyczna, często trudna w odbiorze dla zwykłego słuchacza. Na takich
konkursach zawsze dominował bardzo wysoki poziom artystyczny i wykonawczy, z
których zespół wracał z cennymi trofeami. Przytoczę może kilka. Jednym z nich był
Ogólnopolski Konkurs Chórów Akademickich Gaudeamus, zorganizowany przez rektora
Politechniki Warszawskiej, na którym nasz chór zdobył Główną Nagrodę Rektora
Politechniki Warszawskiej za – uwaga - najwyższy poziom artystyczny oraz muzykę
polską. Wygrał chór także Grand Prix oraz Nagrodę Główną na Międzynarodowym
Konkursie Pieśni Sakralnej w Łapach, Nagrodę dla najlepszego Dyrygenta, czy Srebrne
Pasmo w Czechach na Europejskim Festiwalu Muzyki Bożonarodzeniowej w Pradze. Chór
był zapraszany na gościnne występy na terenie całego kraju. Przytoczyć mogę
zaproszenie chociażby przez Politechnikę Śląską w Gliwicach na swój jubileusz, czy
oprawę muzyczną mszy św. transmitowanej przez Polskie Radio z kościoła pw. Św. Krzyża
w Warszawie. Był ceniony i dowartościowywany przez liczne środowiska akademickie,
takie jak Warszawa, Wrocław czy Białystok, a przecież byliśmy tylko chórem z małego
Płocka. Jego różnorodność wykonywania stylów muzycznych i muzykalność była
dostrzegana przez profesjonalistów i przedstawicieli innych gatunków muzycznych takich
jak muzyka gospel. Ten amerykański styl muzyki chóralnej zagościł w Warszawie pod
nazwą Warsaw Gospel Days, na którym chór był oczywiście obecny jako gość, czyli
dzisiejszy VIP i zaprezentował wielką Mass Gospel. W środowisku lokalnym chór
występował w katedrze z Płocką Orkiestrą Symfoniczną i solistami w bardzo trudnym i
wymagającym repertuarze jakim było na przykład Requiem Johna Ruttera, odnosząc
ogromny sukces i zbierając należny mu splendor. Koncertował z wielkimi nazwiskami o
światowej sławie takimi jak Wiesław Ochman, Bogna Sokorska, Joanna Brodzińska,
Krzysztof Krawczyk oraz zespół Skaldowie i wiele, wiele innych osób, których teraz nie
przytoczę. Był obecny na niemal każdych uroczystościach kościelnych i wydarzeniach
kulturalnych miasta Płocka. Wszystkie te nagrody, wyróżnienia i osiągnięcia nie byłyby
możliwe bez wymiernego wsparcia ówczesnych władz Politechniki, bez niezbędnej
pomocy i opieki mecenasa kultury w osobie mgr Jadwigi Adamczyk–Rokickiej. Mecenat
ten był dostrzegany i urzeczywistniał się w postaci dużego zainteresowania studentów,
którzy bardzo chętnie stawali do przesłuchań i angażowali się w działalność Kameralnego
Chóru Akademickiego, którego skład personalny mieścił się w przedziale pomiędzy 30 a
45 osób. Po śmierci Pani mecenas nastąpiło stopniowe odwrócenie uwagi władz
politechniki filii, z roku na rok pozbawiano zespół funduszy, nie znalazł się nikt, kto byłby
skłonny dostrzec problemy i trudności w prowadzeniu chóru, nikt z władz nie wykazał się
pomocą dla dyrygenta – podkreślam: pomocą - a prorektor prof. dr hab. inż. Janusz
Zieliński na wniosek obecnego Prodziekana ds. Studenckich dr inż. Cezarego
Wiśniewskiego zdecydował i podpisał rozwiązanie Kameralnego Chóru Akademickiego
dnia 10.08.2020 roku, wykorzystując – moim zdaniem - ten trudny czas dla nas
wszystkich, szczególnie ludzi kultury, o czym kolega Mariusz Pogonowski mówił, czyli
pandemię SARS-Covid-2, wpisując się tym samym w niechlubną historię działalności
Politechniki. Sukcesy i osiągnięcia naszego chóru były zaś dostrzeżone przez władze
Politechniki w Warszawie. Oczywiście, że tak. To nasz Kameralny Chór Akademicki był
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inspiracją dla ówczesnego rektora Politechniki do powstania i założenia Chóru
Akademickiego Politechniki w Warszawie. Ale co zrobiono w Warszawie? Zatrudniono kilku
profesjonalistów i przyznano duży budżet finansowy na tę działalność. Mogłem jedynie
pozazdrościć takiego rozmachu, wsparcia władz Politechniki, ponieważ przez te niespełna
25 lat istnienia Kameralnego Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej Filii w
Płocku pracowałem i realizowałem wszystkie te zadania związane z jego działalnością
samodzielnie. Byłem przede wszystkim dyrygentem, akompaniatorem, śpiewakiem
prowadzącym emisję głosu, menadżerem oraz aranżerem. Te wszystkie te czynności
wykonywałem w ramach – uwaga - ½ etatu administracyjnego. Dlaczego więc godziłem
się na tak mało atrakcyjne warunki finansowe? Hmmm. Odpowiedź wydaje się być
oczywista. Praca z młodzieżą jest moją pasją, a muzyka życiem zawodowym wpisana w
mój kod genetyczny. Z tego zamiłowania do muzyki czerpało liczne pokolenie ludzi
pracujących na rzecz krzewienia kultury. Wielu wychowanków przekazuje tę pozyskaną
wiedzę kolejnym młodym adeptom sztuki muzycznej pracującym w płockich szkołach
oraz rozsianym po całej Polsce. Na podstawie przytoczonych argumentów
przemawiających za działalnością chóru likwidacja tej jednostki organizacyjnej
Politechniki była podjęta pod wpływem nieprzemyślanych i błędnie wyciągniętych
wniosków. Decyzja ta zaprzepaściła realny rozwój i krzewienie kultury wysokiej wśród
studentów i młodzieży szkół płockich, zapadła w najmniej sprzyjającym dla kultury
momencie, w czasach dla nas trudnych, niebezpiecznych, w czasie pandemii SARS-CoV2. Natomiast od osób kształtujących i mających wpływ na światopogląd naszego młodego
pokolenia powinniśmy wymagać więcej odpowiedzialności i horyzontalnego spojrzenia w
jego
rozwoju
intelektualnym
i
duchowym.
Nie
powinniśmy
kierować
się
krótkowzrocznością i podejmowaniem decyzji najłatwiejszych, jaką była likwidacja
Kameralnego Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Na koniec
jedno zdanie może jeszcze dotyczące jednak mimo wszystko Prodziekana ds.
Studenckich. Uważam że jest to osoba kompletnie nieprzygotowana do prowadzenia… do
piastowania swojej funkcji, która kompletnie nie potrafi wykorzystać instrumentów jakie
być może są na Politechnice, która sama przyznała, że nawet ma problemy z własnymi
kołami naukowymi, że nie ma zainteresowania studentów działalnością w takich kołach
studenckich. W związku z tym o czym to świadczy? To świadczy o Jego nieudolności, o
Jego w ogóle braku kompetencji. Uważam, że to jest osoba, która się kompletnie nie
nadaje do piastowania tego stanowiska i to jest moja osobista ocena, ale tak jak
powiedziałem, przepraszam za ten osobisty wtręt pod kątem dziekana, bo nie chciałem
się ustosunkowywać, ale po prostu mnie sprowokował do tego, abym musiał to publicznie
powiedzieć, za co przepraszam, że dałem się sprowokować, ale uważam że jest to osoba,
która się nie nadaje do piastowania tego typu funkcji w środowisku akademickim, w
środowisku studenckim. Nie jest obiektywna. Jest bardzo… Ach, już nie chcę po prostu
dalej komentować. Proszę mi wybaczyć. Na tym zakończę swoje przemówienie. I proszę
oczywiście o zajęcie stanowiska według własnego sumienia. Dziękuję Państwu bardzo i do
usłyszenia.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy
ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Ja ze swojej strony
tylko kilka zdań, Szanowni Państwo. Chyba wszystkim nam jest trochę niezręcznie
słuchać tej wymiany zdań pomiędzy obydwoma Panami. I przed nami jest bardzo trudne
rozstrzygnięcie sporu pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, ale niestety prawo wymaga
tego, aby rada miasta wypowiedziała się w tym temacie, stąd właśnie ten punkt w
porządku obrad. Ja za chwilkę udzielę głosu jeszcze Panu dziekanowi. Natomiast prawda
jest taka i tak wygląda nasz system prawny, że ta nasza uchwała jest tak na dobrą
sprawę nie elementem decydującym w tym sporze. Jeżeli strony będą zostawały przy
swoim zdaniu oczywiście od ostatecznego rozstrzygnięcia jest sąd pracy. Wiem, że
poprosił o głos raz jeszcze Pan dziekan. Ja oczywiście udzielę Panu głosu, natomiast
powiem szczerze, że ja bym bardzo prosił obydwu Panów, bo być może za chwileczkę Pan
Radny też będzie chciał zabrać głos – ograniczcie się Panowie bardzo proszę de meritum
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sprawy, a w chwili obecnej wydaje mi się, że już zaczyna się – przynajmniej pod koniec
wypowiedzi Pana Radnego – dyskusja, która zaczyna odbiegać od meritum sprawy.
Proszę bardzo, raz jeszcze Pan dziekan.”
Pan Cezary Wiśniewski Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii powiedział: „Przepraszam, że na takie tory zeszła ta dyskusja, ale
muszę niestety odpowiedzieć na zarzuty Pana Edwarda Bogdana. To znaczy ja tylko
zadam Panu Edwardowi Bogdanowi pewne pytania na które nie oczekuję od niego
odpowiedzi. Bardzo się cieszę z tego, że mówił Pan Edward Bogdan w czasie przeszłym,
bo rzeczywiście takie sukcesy chóru były 10, 15 lat temu. Natomiast chcę przypomnieć,
że 10 lat temu była pierwsza przymiarka do rozwiązania chóru, kiedy zredukowano kadrę
Akademickiego Centrum Kultury i to wynikało właśnie z zaprzestania pewnej działalności
tego chóru. Dzięki tylko wstawiennictwu Pana profesora Janusza Zielińskiego, Jego
interwencjom, te organizacje – przepraszam bardzo – te organizacje kulturalne na
Politechnice w dalszym ciągu działały i próbowaliśmy to uratować. Ja chciałem zadać
tylko pewne pytanie na które nie znam odpowiedzi, bo to powinni odpowiedzieć studenci.
Zresztą do Pana Przewodniczącego studenci wysłali mailowo pismo. Jeżeli byłby Pan
łaskaw to odczytać, to byłbym bardzo wdzięczny. Otóż chcę zadać tego typu pytanie. W
Akademickim Centrum Kultury działają w tej chwili dwie organizacje. Przez dwa lata
mieliśmy jeszcze kabaret, który właśnie z takiego powodu, że studenci stracili
zainteresowanie, przestał działać. Tak że to jest normalna rzecz, że na uczelniach pewne
organizacje się budzą, niektóre działają dłużej, niektóre krócej. To jest normalna
działalność studencka. Jak brakuje zainteresowanych to po prostu takie organizacje
przestają działać. Natomiast ja chciałem zadać tego typu pytanie Panu Edwardowi. W
zeszłym roku rekrutował, ponieważ to była moja inicjatywa, żeby doprowadzić do
sytuacji, kiedy Pan Edward Bogdan może chodzić na zajęcia i po prostu prosić studentów
o wstąpienie do chóru, w zeszłym roku Pan Edward Bogdan odbył ze studentami
rozmowy, wybrał chyba dwie, czy trzy osoby, które mogłyby działać w chórze, natomiast
w analogicznym Zespole Tańca Ludowego „Masovia” również był nabór, sytuacja
wyglądała w ten sposób, że przez pewien czas trzeba było robić w Zespole Tańca
ludowego „Masovia” próby na trzy tury, ponieważ było tylu chętnych do udziału w
zespole, że nie można było prób przeprowadzić na sali Akademickiego Centrum Kultury.
Natomiast jak żeśmy oszacowali było wtedy w zespole około sześćdziesięciu osób.
Natomiast Panu Edwardowi Bogdanowi udało się zadobyć dwie osoby do chóru, dwie, czy
trzy osoby. Dla mnie jest to niezrozumiałe, ponieważ obydwa zespoły działają, czy
rekrutują z tego samego środowiska, działają w takich samych warunkach. Jeżeli chodzi o
finansowanie działają w takich samych warunkach. Jeden zespół potrafi zdobyć sobie
środki, bo występuje, bo jest jego repertuar atrakcyjny, bo ma dobrego menadżera,
natomiast drugi zespół… No jest jak jest, nie będę tego komentował. Dlatego w pewnym
momencie zdecydowaliśmy się, że dość takiej fikcji, kiedy Politechnika utrzymuje
organizację w której praktycznie nie ma studentów Politechniki. Ja konsultowałem tę
decyzję z samorządem. Dyskutowaliśmy nad tym i wręcz miałem właśnie zarzuty ze
strony samorządu studentów, że sztucznie utrzymuję pewne organizacje w których nie
ma studentów Politechniki. I to właśnie też dotyczyło na przykład kół naukowych, które
próbowałem reanimować, utrzymywać, żeby dać studentom szansę jakby pobudzenia
tych organizacji. My nie jesteśmy skłonni do tego, żeby sterować sztucznie działalnością
organizacji studenckich. Wychodzimy z założenia, że to sami studenci powinni zadbać o
to, żeby takie organizacje żyły i działały. My możemy w tym pomagać w momencie, kiedy
takie organizacje się do nas zwracają. Ze strony akademickiego chóru nie było nigdy
żadnego wniosku o pomoc, czy jakieś środki finansowe. Wręcz dochodziło do takich
sytuacji, że przydzielone przez samorząd studentów środki do wykorzystania przez chór
nie były wykorzystywane do końca roku. A jak Państwo wiecie w jednostkach
budżetowych wszystkie środki trzeba do końca roku wykorzystać. Tak że to co Pan
Edward Bogdan mówi, jeżeli chodzi o finansowanie to jest – wyrażę się tutaj – kłamstwo,
ponieważ środki były, tylko nie było wniosków, nie było chęci do wykorzystania tych
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środków. Może nie wiedziano jak, a może właśnie dlatego, że tam nie ma studentów,
którzy by o te sprawy dbali, ponieważ środki – podkreślam – Politechniki mogą być
wykorzystane dla studentów i pracowników Politechniki a nie osób z zewnątrz. Nawet
absolwenci nie mogą już tych środków wykorzystywać, co Państwo zapewne wiecie, bo
Politechnika jest jednostką budżetową. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo. Ja ze swojej strony tylko powiem, że wszelka korespondencja, która do mnie
wpłynęła w tym temacie została przekazywana do wiadomości wszystkim radnym.
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie.”
19.zmiany Uchwały Nr 902/LVIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia
1998 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
o nazwie „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Płocku – Spółka z
o.o.”, zmienionej Uchwałą Nr 194/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia
30 sierpnia 2011 roku (druk nr 432).
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy,
Szanowni Państwo, do punktu ostatniego, dziewiętnastego – projekt uchwały na druku nr
432, dzisiaj przez nas wprowadzony do porządku obrad, a mianowicie projekt uchwały w
sprawie zmiany Uchwały Nr 902/LVIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 1998
roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Zakład
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Płocku – Spółka z o.o.”, zmienionej Uchwałą Nr
194/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku. I tu będzie mała
autopoprawka. Proszę bardzo Panie mecenasie.”
Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Szanowni Państwo, podobnie jak
poprzednio o charakterze redakcyjnym. Tutaj w podstawie prawnej mamy dwukrotnie
powtórzone słowa „Na podstawie”, to oczywiście jakby jedno należy usunąć to
stwierdzenie. I w § 1 ponownie mamy paragraf zapisany po prostu słowem zamiast
oznaczeniem §. Tylko taka zamiana.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Czy do tego projektu jakieś pytania, wątpliwości ze strony Państwa Radnych? Nie
widzę. Dziękuję.”
II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni
Państwo, przechodzimy w takim razie, jeśli Państwo nie macie nic przeciwko temu, z
marszu do etapu II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.
Wniosków żadnych, o ile kojarzę, nie było, więc będziemy głosować tylko i wyłącznie
projekty uchwały. Jeśli Państwo pozwolicie tradycyjnie będę czytał tylko i wyłącznie
numery druków. Zatem przystępujemy do głosowania.”
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata
2020-2047 (druk nr 429),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 429 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
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wstrzymujące – 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 406/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na
lata 2020-2047 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr
430),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 430 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 407/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
3. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka
dotyczących projektu uchwały w sprawie ordynacji wyborczej do
jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli i
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Płocka
(druk nr 414),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 414.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 408/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka
dotyczących projektu uchwały w sprawie ordynacji wyborczej do jednostek
pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli i projektu uchwały w
sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Płocka stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu.
4. wskazania kandydata do Rady Muzeum działającej przy Muzeum
Mazowieckim w Płocku (druk nr 417),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 417 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 409/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum działającej przy Muzeum
Mazowieckim w Płocku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
5. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Płocką Radą
Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów normatywnych
dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
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wolontariacie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji (druk nr 418),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 418.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 410/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Płocką Radą
Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów normatywnych dotyczących
sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
6. przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie
Miasta Płocka na 2021 rok (druk nr 419),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 419.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 411/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Płock z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na
terenie Miasta Płocka na 2021 rok stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
7. zmiany uchwały nr 334/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia
2020 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 (druk nr 420),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 420.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 412/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie zmiany uchwały nr 334/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9
kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rok 2020 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.
8. ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
oraz
szczegółowych
warunków
częściowego
lub
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całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (druk nr
421),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 421.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 413/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również tryb ich pobierania stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
9. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku (druk nr 422),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 422.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 414/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku stanowi załącznik
nr 19 do niniejszego protokołu.
10.zmiany Uchwały Nr 403/XXIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 24
września 2020 roku w sprawie nabycia przez Gminę-Miasto Płock
zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza
oznaczonej jako działki nr 501/1 i nr 501/2 o łącznej powierzchni 0,1790
ha (druk nr 423),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 423 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 5
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 415/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 403/XXIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 24
września 2020 roku w spawie nabycia przez Gminę-Miasto Płock zabudowanej
nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza oznaczonej jako działki nr
501/1 i nr 501/2 o łącznej powierzchni 0,1790 ha stanowi załącznik nr 20 do
niniejszego protokołu.
11.zwolnienia z uiszczenia opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego (druk
nr 424),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 424.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 416/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłaty za wymianę dowodu
rejestracyjnego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
12.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 425),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 425.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 5
wstrzymujące – 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 417/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowi
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
13.wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: Zawody przyszłości II” o numerze: RPMA.10.03.0114-d989/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa
X-Edukacja
dla
rozwoju
regionu,
Działanie
10.3
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe
uczniów (druk nr 426),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 426.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 418/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: Zawody przyszłości II” o numerze: RPMA.10.03.01-14d989/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X-Edukacja dla
rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1
Doskonalenie zawodowe uczniów stanowi załącznik nr 23 do niniejszego
protokołu.
14.wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i
Przedsiębiorczości w Płocku” o numerze: RPMA.10.03.01-14-d944/20
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X –
Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe,
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 427),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 427.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 419/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w
Płocku” o numerze: RPMA.10.03.01-14-d944/20 współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
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2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
15.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani prof. dr hab. inż. Danieli Żuk
(druk nr 415),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 415.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 420/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani prof. dr hab. inż.
Danieli Żuk stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
16.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu dr. Grzegorzowi
Gołębiewskiemu (druk nr 416),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 416.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 421/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu dr. Grzegorzowi
Gołębiewskiemu stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
17.pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku (druk nr 428),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 428.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 422/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku stanowi załącznik nr 27 do
niniejszego protokołu.
18.wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Panem radnym
Edwardem Bogdanem (druk nr 431),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 18, druk
nr 431. I tutaj proszę, Szanowni Państwo, to jest właśnie uchwała o rozwiązanie umowy o
pracę z Panem Radnym i tutaj czekają nas, jak na komisjach, trzy głosowania.
Przypomnę Państwu – najpierw będziemy w formie głosowania wybierać wariant, który
będzie wpisany w treść uchwały. Najpierw poddam pod głosowanie wersję I – „wyraża się
zgodę”, później wersję II – „nie wyraża się zgody” i później zagłosujemy nad samym
projektem, nad projektem uchwały z wybranym wariantem. Proszę Państwa, żebyście
zagłosowali w obydwu… w którymś z tych wariantów wyłącznie pozytywnie, czyli gdy
poddam pod głosowanie wersję I kto jest za wersją pierwszą klika „za”, pozostałe głosy
są niepotrzebne. Gdy będzie wersja II również poddam pod głosowanie. Kto będzie za
wersją II kliknie „za”. Sprawdzimy. Która wersja będzie miała więcej głosów tą wersję
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wprowadzimy do ostatecznego projektu uchwały. Czy wszystko jest zrozumiałe ze strony
Państwa Radnych? Chyba tak. Zresztą głosowaliśmy w taki sam sposób na komisjach.
Zatem, Szanowni Państwo, najpierw poddaję pod głosowanie wersję I - „wyraża się
zgodę”. Proszę o ikonki do głosowania i jeżeli ktoś z Państwa jest za tą wersją proszę
nacisnąć „za”. Dziękuję za głosowanie. Proszę o wynik głosowania. Jeden głos za. Poddaję
teraz pod głosowanie wersję II - „nie wyraża się zgody”. Proszę o ikonki do głosowania
wersji „nie wyraża się zgody”. Proszę o wyniki głosowania. 19 jest za tą wersją. Zatem
wpisujemy do projektu uchwały wersję II - „nie wyraża się zgody”. I w chwili obecnej
poddaję pod głosowanie projekt uchwały z wpisanym zapisem „nie wyraża się zgody”.
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 431 (z
wpisanym zapisem: „nie wyraża się zgody”).
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 3
wstrzymujące – 6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 423/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Panem radnym
Edwardem Bogdanem stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
19.zmiany Uchwały Nr 902/LVIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia
1998 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
o nazwie „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Płocku – Spółka z
o.o.”, zmienionej Uchwałą Nr 194/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia
30 sierpnia 2011 roku (druk nr 432).
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 432 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 424/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020
roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 902/LVIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 27
stycznia 1998 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
o nazwie „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Płocku – Spółka z o.o.”,
zmienionej Uchwałą Nr 194/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011
roku stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
Państwu bardzo. Dobrnęliśmy do końca punktu dziewiątego.”

Ad. pkt 10
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przed nami
punkt dziesiąty: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami. Prosimy
bardzo Panie Prezydencie.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z prac
pomiędzy sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 25 września do 29 października 2020
roku. Poinformował że:
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•
•
•
•
•

•
•
•

wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, podczas której w imieniu samorządu
przekazał sztandar Mazowieckiej Uczelni Publicznej,
wziął udział w uroczystych obchodach 40-lecia NSZZ „Solidarność” Regionu
Płockiego,
podpisał umowy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy
ul. Pocztowej w Borowiczkach oraz umowę w zakresie wsparcia działania płockich
żłobków w ramach programu Maluch+,
wziął udział w spotkaniu inaugurującym działalność Stowarzyszenia „Tak!
Samorządy dla Polski”,
wziął udział w Konferencji „Europolis. Miasta naprzeciw kryzysom”, zorganizowanej
przez Fundację Schumana wspólnie z miastem stołecznym Warszawą oraz
Fundacją Konrada Adenauera;
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
był z wizytą w Domu Wsparcia dla osób uzależnionych i bezdomnych, który
powstał dzięki wspólnemu przedsięwzięciu Stowarzyszenia Teen Challange i
naszego samorządu,
uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami uczelni wyższych w sprawie grantu
badawczego,
brał udział w posiedzeniu nowo powołanej Rady Społecznej SP ZOZ Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku;
Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:

• uczestniczył w spotkaniu dotyczącym zakupienia narzędzia informatycznego
•
•

•
•
•
•
•

kontroli palenisk domowych,
spotkał się z Zarządem spółki PGO Sp. z o.o. w temacie przygotowania umowy
powierzającej realizację zadań własnych gminy dot. przetwarzania odpadów,
brał udział w spotkaniach dotyczących ustalenia organizacji ruchu podczas Dnia
Wszystkich Świętych;
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
uczestniczył w IX Kongresie Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta, który
odbył się w Warszawie,
wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w Politechnice
Warszawskiej Filia w Płocku,
brał udział w radach koordynacyjnych w zakresie budowy stadionu,
uczestniczył w posiedzeniach zespołu ds. planowania inwestycji miejskich,
rozmawiał z podmiotami zainteresowanymi współpracą gospodarczą z Gminą Miasto
Płock.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Panie Prezydencie. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania do Pana Prezydenta w
kontekście sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję.”

Ad. pkt 11
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do punktu jedenastego: Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy
między sesjami.”
Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, że:
• podpisywał dokumenty po poprzedniej sesji Rady Miasta Płocka,
• prowadził korespondencję w imieniu Rady Miasta Płocka,
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•
•

uczestniczył w pracach komisji merytorycznych,
złożył kilka interpelacji między sesjami,
przygotowywał dzisiejszą sesję Rady Miasta Płocka.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy do tego
sprawozdania krótkiego jakieś pytania za strony Państwa Radnych? Nie widzę. Dziękuję.”

Ad. pkt 12
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zatem
przechodzimy do kolejnego punktu: Interpelacje i zapytania radnych. O ile to możliwe
bardzo proszę Państwa Radnych o interpelacje pisemne. Już siedzimy w tym
pomieszczeniu trzecią godzinę. Należałoby pewnie zrobić przerwę albo przewietrzyć salę.
Proszę bardzo Pan Radny Jerzy Seweryniak.”
Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Wysoka Rado! Mam pytanie do Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. Chodzi o
osiedle Góry, chodnik, który miał być wykonany przez dewelopera w Górach. Czy to
będzie realne, Panie Prezydencie, w tej kadencji? Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Pan Radny Mariusz Pogonowski, proszę.”
Pan Radny Mariusz Pogonowski powiedział: „Ja przygotowałem dwie interpelacje.
Pierwszą już przedstawiłem. Druga dotyczy usprawnienia pracy Biura Obsługi Rady Miasta
Płocka. Mam tu kilka takich tematów, które wydaje mi się usprawniłyby pracę radnych,
ale może już tego nie będę czytał. Po prostu to przedłożę. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Pani Radna Wioletta Kulpa, proszę.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Okej, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam
wszystkich Państwa. Znaczy mam dwie sprawy. Pierwsza związana jest z interwencją,
której podjęłam się już za pośrednictwem Pana Dyrektora do spraw inwestycji, Pana
Zielińskiego. To było bodajże 12 października, jak pamiętam. Spotkaliśmy się na ulicy
Cisowej, gdzie jest prowadzona inwestycja. Chodzi oczywiście o asfalt, o ulicę i o
chodniki, i całą infrastrukturę. Problem polega na tym, że mieszkańcy po prawej stronie
tej ulicy mają znacznie podwyższony poziom chodników. Mało tego, nie ma w ogóle
spadku od ogrodzenia w stronę ulicy, a dziwnie zrobiony jest spadek z górką, czyli
zarówno koniec, jak i początek tej ulicy jest spadek a na środku tej ulicy jest górka, przez
to w moim przekonaniu i w ocenie mieszkańców w ogóle nie będzie tam spadku wody
deszczowej, będzie ona wręcz przeciwnie gromadziła się na nieruchomościach.
Wychodząc z tych nieruchomości chodnik jest podwyższony na wysokość około 30 cm
powyżej poziomu chodnika na nieruchomościach, czyli de facto tworzymy tam schodki i
tak walczymy z barierami architektonicznymi. Ja prosiłam Pana Dyrektora Zielińskiego,
żeby się temu przyjrzeć. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej odpowiedzi
w tej sprawie i mniemam, że tak naprawdę nic nie zostanie w tym temacie zrobione. Jeśli
ktoś popełnił błąd to wystarczy się do tego przyznać i po prostu zmniejszyć tą różnicę
poziomów, która występuje pomiędzy chodnikiem a powierzchnią nieruchomości, gdzie
rzeczywiście ci Państwo, tak naprawdę, nie wiedzą jak mają z tych nieruchomości
wychodzić. To jest jedna kwestia. A druga to w zasadzie jest do zastanowienia się i
prośba ewentualnie do Prezydenta – ja nie wiem w jakiej formie jako radni możemy
zgłaszać pracując zdalnie prośby bądź propozycje stworzenia nowych projektów uchwał –
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chodzi o projekt uchwały, który moglibyśmy zrealizować na przyszłej sesji Rady Miasta
Płocka, a dotyczący obniżenia czynszu w miejskich lokalach, ale nie tylko chodzi mi o
lokale gastronomiczne, ale również chociażby te lokale, które są wynajmowane poprzez
naszą spółkę Miejski Zespół Obiektów Sportowych, tam gdzie są miejsca również w Orlen
Arenie. Myślę o działalności fitnessów i innych tego typu działalnościach, które w
obecnym stanie pandemii niestety ucierpiały i nie mogą prowadzić swojej działalności,
ponieważ jest obostrzenie wynikające z przepisów wyższego rzędu o zamknięciu tych
obiektów. W związku z tym mam propozycję, żeby przyjrzeć się chociażby tym obniżkom,
które wprowadziło miasto Grudziądz, bo jest tu propozycja obniżenia o 90 procent
czynszy na tych lokalach miejskich. Ja rozumiem, że wiele lokali jest wynajmowanych
przez nasze spółki, nie tylko przez miasto, ale wydaje mi się, że w obecnej sytuacji jest
konieczność, żeby pomóc naszemu lokalnemu biznesowi, lokalnym przedsiębiorcom w
tym zakresie, aby przetrwać ten kryzys. Dziękuję. To wszystko. Do widzenia.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Nie
widzę więcej zgłoszeń ze strony Państwa Radnych, zatem przechodzimy do punktu:
Odpowiedzi na interpelacje.”

Ad. pkt 13
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt
trzynasty. Pan Prezydent, proszę bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Odnosząc się do
wypowiedzi Pani Przewodniczącej Kulpy w kwestiach związanych z miastem. W tym
momencie nie uchwała rady miasta, ale zarządzenie prezydenta i już obowiązywało i
będzie obowiązywało zarządzenie, gdzie ta ulga będzie 99-procentowa, nie 90. Tak było
na wiosnę, tak będzie i teraz. Więc tutaj dziękuję za ten głos. Oczywiście to zarządzenie
będzie przygotowane. Uchwała, która jest natomiast… (niezrozumiały głos z sali). Tak.
Natomiast uchwała, która jest, którą Państwo Radni podejmowali na wiosnę ona
obowiązuje do końca roku, jeśli chodzi o zwolnienia podatkowe. Oczywiście tu za każdym
razem przedsiębiorca musi wykazać się spadkiem przychodów i wówczas taka ulga
podatkowa... (z sali Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „I
pogorszenie wyników.”)… i pogorszenie wyników i wówczas taka ulga podatkowa będzie
mu przysługiwała. To wszystko też jest zgodnie z prawem. W przypadku spółek miejskich,
wszystkich spółek miejskich, tutaj nie możemy narzucić ani uchwałą, ani zarządzeniem
takiego działania, ale podobnie jak było na wiosnę tak i teraz zarządy tych spółek będą
miały czytelną prośbę z mojej strony, żeby rzeczywiście w ten sposób podchodzić do
swoich najemców. Tak było na wiosnę. Tak zresztą z pełnym zrozumieniem zarządy
podchodziły do przedsiębiorców. Sądzę, że z równie dużą troską i wrażliwością będą
podchodziły również w tym momencie, kiedy tak naprawdę pandemia jest dopiero w
szczycie. Mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Więc tutaj… Ale dziękuję za oczywiście
zwrócenie na te kwestie, które dzieją się, uwagi. W przypadku pozostałych interpelacji
odpowiemy na piśmie. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Panie Prezydencie.”
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Ad. pkt 14
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu, Szanowni Państwo. Punkt czternasty: Sprawy różne. Czy w
Sprawach różnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan Prezydent, proszę.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo!
Dwie kwestia. Jedna. W wykonaniu § 5 uchwały nr 540/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z
dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka chciałbym poinformować o wniesieniu
udziałów, akcji do następujących spółek prawa handlowego. I tak – Wodociągi Płockie
Spóła z o.o. W wykonaniu zarządzenia nr 1793/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25
września 2020 roku w sprawie wniesienia do spółki Wodociągi Płockie Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego (aportu) w postaci prawa własności
środków trwałych oraz wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału
zakładowego uchwałą nr 15/ZW/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
z dnia 29 września 2020 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
2.341.000 poprzez ustanowienie 2.341 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej
1.000 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Udziały w
podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem)
w postaci prawa własności środków trwałych, to jest elementów sieci instalacji
wodociągowej będących własnością Gminy Miasto Płock, w kwocie 141.000 oraz wkładem
pieniężnym w wysokości 2.200.000 pochodzącym ze środków zabezpieczonych w
budżecie miasta Płocka na 2020 rok, zadanie nr 05/WNW/I/G – Wodociągi Płockie Spółka
z ograniczoną działalnością. Szanowni Państwo, chciałbym także poinformować Państwa o
analizie oświadczeń majątkowych złożonych w 2020 roku. I tak, zgodnie z dyspozycją
przepisu art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 713) przedkładam Radzie Miasta Płocka informację z analizy oświadczeń
majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia. I tak - oświadczenia majątkowe wraz z
kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni,
zobowiązane były złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 31 maja 2020 r.
następujące osoby: Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, kierownicy
jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające i członkowie organów
zarządzających gminnymi osobami prawnymi, osoby wydające decyzje administracyjne w
imieniu Prezydenta Miasta Płocka (art. 24 h ust.3 pkt 3 i art. 24 h ust.5). Oświadczenia
majątkowe dotyczą majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową ww. osób i zawierają informacje o:
1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach
handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o
prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w
spółkach handlowych,
2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,
4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach na jakich zostały udzielone.
Zobowiązanych do złożenia przedmiotowych oświadczeń według stanu na dzień 31
grudnia 2019 roku było łącznie 177 osób w tym: 175 osób złożyło oświadczenia
majątkowe do dnia 31 maja 2020 roku, a 2 osoby to jest Pani Monika Górnikiewicz oraz
Pani Iwona Kukla-Kuklewicz złożyły oświadczenia majątkowe na podstawie art. 24h ust.
5a ustawy o samorządzie gminnym, tzn. odpowiednio w dniu 22 czerwca 2020 roku oraz
19 czerwca 2020 roku. Ponadto analizie poddano: 10 oświadczeń złożonych jako pierwsze
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w terminie 30 dni od dnia powołania, zatrudnienia lub otrzymania upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych, 13 oświadczeń złożonych według stanu na dzień
odwołania ze stanowiska, rozwiązania umowy o pracę, utraty mocy upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych, niżej wymienionych osób. I tu są wymienione te
osoby, które zostały odwołane bądź rozwiązały umowę o pracę, bądź utraciło moc
upoważnienie: Pani Art Danuta, Dziwota Grzegorz, Bębenista Marek, Woroniecki
Krzysztof, Jeżowska Małgorzata, Lichota Anna, Kubińska Bożena, Marzyńska Magdalena,
Piątkowski Jan, Harabasz Agnieszka, Sukiennik-Garkowska Elżbieta, Zawadzki Michał i
Ostrowicki Piotr. Zgodnie z art. 24 h ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym została
dokonana analiza i porównanie treści analizowanych oświadczeń majątkowych oraz
załączonych kopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w 2019 roku z treścią
uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań
o wysokości osiągniętego dochodu. W wyniku analizy nie stwierdzono podstawy do
wystąpienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę oświadczeń
majątkowych. W 200 poddanych analizie oświadczeniach majątkowych zostały
stwierdzone następujące nieprawidłowości: brak informacji o działce zabudowanej
domem – 1, brak informacji dot. nieruchomości, mieszkań – 3, brak treści
poszczególnych punktów oświadczenia majątkowego – 1, rozbieżności dochodów z
załączonymi zeznaniami o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2019
(PIT) – 6, brak określenia zdarzenia, w związku z którym zaciągnięto zobowiązanie oraz
stanu zadłużenia – 2, inne, np. brak daty, nazwiska rodowego, funkcji, miejsca
zatrudnienia – 2. W związku z tymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych
oświadczeniach majątkowych zostały podjęte następujące działania. Osoby, u których
stwierdzono nieprawidłowości, zostały zobowiązane do złożenia korekt oświadczeń
majątkowych. Wszystkie osoby złożyły korekty oświadczeń majątkowych. Ponadto
informuję, iż złożone oświadczenia majątkowe oraz korekty oświadczeń majątkowych
zostały przekazane do właściwych urzędów skarbowych w celu dokonania analizy, a
informacje jawne zawarte w oświadczeniach majątkowych oraz korektach oświadczeń
majątkowych zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Płocka. Jednocześnie informuję, iż do dnia sporządzenia niniejszej informacji zostało
złożonych 11 oświadczeń majątkowych przez niżej wymienione osoby: Monika Jarzębska,
Piotr Jacek Kruszewski, Beata Słupska, Anna Olszewska-Lewandowska, Edyta DymitrowLeśniewska, Bogusława Dymke, Anna Borkowska, Karolina Pierzgalska, Barbara Terebus,
Tomasz Marzec, Małgorzata Kamińska. Z uwagi na okres powstania zobowiązania do ich
złożenia aktualnie poddawane są analizie. Wyniki analizy zostaną przedstawione w roku
2021. Podpisałem się pod tym dokumentem, który Państwu odczytałem. Dziękuję
bardzo.”
(informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 30 do
niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Panie Prezydencie. Może nawiązując do wypowiedzi Pana Prezydenta od razu
informacja do wszystkich Państwa, iż pod punktem Sprawy różne podpięta jest również
informacja Przewodniczącego Rady Miasta Płocka dotycząca oświadczeń majątkowych
radnych. Nie będę jej odczytywał. Macie Państwo możliwość bezpośredniego zapoznania
się z tym dokumentem. Pan Skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę bardzo.”
(informacja Przewodniczącego Rady Miasta Płocka dot. analizy oświadczeń majątkowych
stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu)
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Ja bym też chętnie
podpiął, ale nie mogę, muszę przeczytać. A więc informacja dotycząca stawki podatku
rolnego na rok 2021. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o
podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 333) podatek rolny za rok podatkowy wynosi od
1 ha przeliczeniowego gruntu gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta, od
1 ha pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne równowartość pieniężną 5 q
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żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Jako podstawę do wymiaru
podatku rolnego na 2021 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 w kwocie 58,55
zł za 1 dt na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku
(Monitor Polski z 2020 roku poz. 982). Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego
gruntów gospodarstw rolnych na 2021 wynosi 146,375 zł, co zostało wyliczone jako
iloczyn średniej ceny skupu żyta w kwocie 58,55 zł i równowartości 2,5 q. Stawka
podatku rolnego od 1 ha pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne za 2021
rok wyniesie 292,75 zł, co jest iloczynem średniej ceny skupu żyta w kwocie 58,55 zł i
równowartości 5 q. Stawka podatku rolnego w 2021 roku będzie wyższa o 0,15 procent w
stosunku do stawki podatku rolnego w 2020 roku. Ze względu na przyjęcie stawki
podatku rolnego obliczonej na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w
komunikacie Prezesa GUS nie ma potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie. I
kolejna - informacja dotycząca stawki podatku leśnego na 2021 rok. Zgodnie z art. 4
ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 888)
podatek leśny od 1 ha lasu za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3
drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących
w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega
obniżeniu o 50 procent. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi
powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Do obliczenia podatku leśnego na rok 2021 przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna,
obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2020 roku w kwocie 196,84 zł za 1 m 3. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z
dnia 20 października 2020 roku (Monitor Polski z 2020 roku poz. 983) stawka podatku
leśnego od 1 ha lasu na 2021 rok wyniesie 43,3048 zł, co zostało wyliczone jako iloczyn
średniej ceny sprzedaży drewna w kwocie 196,84 zł i równoważnika 0,220 m 3. Stawka
podatku leśnego dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych od 1 ha lasu na 2021 rok wyniesie 21,6524, co zostało wyliczone jako
iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna w kwocie 196,84 zł i równoważnika 0,110 m 3.
Stawka podatku leśnego w 2021 roku będzie wyższa o 1,34 procenta w stosunku do
stawki podatku leśnego w 2020 roku. Ze względu na przyjęcie stawki podatku leśnego
wyliczonej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie
Prezesa GUS nie ma potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo Panu Skarbnikowi. I jeszcze jedno zgłoszenie w Sprawach różnych. Pan Radny
Adam Modliborski, proszę bardzo, zdalnie.”
Pan Radny Adam Modliborski powiedział: „Witam bardzo serdecznie. Panie Prezydencie!
Panie Przewodniczący! Szanowni Radni! Chciałbym w imieniu moim oraz kolegi radnego
Leszka Brzeskiego sprostować głosowanie odnośnie rozwiązania umowy o pracę z radnym
Edwardem Bogdanem. Nastąpiła pomyłka. Oczywiście jesteśmy przeciw rozwiązaniu
umowy. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo,
dużo zdrowia i życzliwości, i pomocy tym, komu możemy tylko udzielić. Wszystkiego
najlepszego!”
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Ad. pkt 15
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XXIV Sesji
Rady Miasta Płocka.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała

Sekretarz Sesji
Rady Miasta Płocka

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera

Tomasz Kominek

Artur Jaroszewski
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