PROTOKÓŁ NR XXXII/2021
Z OBRAD XXXII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 24 CZERWCA 2021 ROKU
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.03, a zakończyła o godz.14.20 (sesja zdalna).
Obrady Sesji są nagrywane.
Stan radnych
- 25
Obecnych
- 24
Nieobecnych
-1
Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wręczenie medalu „Zasłużony dla Płocka” nadanego pośmiertnie Panu Tomaszowi
Kolczyńskiemu.
3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Rozpatrzenie „Raportu o stanie miasta Płocka” i głosowanie nad udzieleniem
Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania:
a)przedstawienie „Raportu o stanie miasta Płocka” przez Prezydenta Miasta
Płocka,
b)debata nad „Raportem o stanie miasta Płocka”,
c)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Płocka wotum zaufania (druk nr 541).
5) Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2020 roku w ramach realizacji „Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 20202024”.
6) Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Miasta Płocka z 27 maja 2021 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:
I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2021-2049
(druk nr 565),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021 (druk nr 566),
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2020 rok (druk nr 542):
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2020 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock,
c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez
Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2020 rok,
4. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu
Miasta Płocka za 2020 rok (druk nr 543):
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a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta
Płocka za 2020 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez
Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta,
5. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.:
„Misja przedszkolak – równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i
deficytami
rozwojowymi”
o
numerze:
RPMA.10.01.04-14-e132/20
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju
regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4
Edukacja przedszkolna (druk nr 553),
6. przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie miasta Płocka pod nazwą „Płockie Orły” (druk nr
554),
7. wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Stara Biała porozumienia międzygminnego w
sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla
Gminy Stara Biała (druk nr 555),
8. przygotowania projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr 381/XXII/2020 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka (druk nr 556),
9. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w
sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka
(druk nr 557),
10. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień
przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2021-2022” (druk
nr 562),
11. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień
przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2021-2023” (druk nr 563),
12. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Płocku
oznaczonych jako działki nr 220 o powierzchni 0,1036 ha przy ul. Bielskiej 27, nr 214
o pow. 0,1363 ha przy ul. Bielskiej 39, nr 213 o pow. 0,0669 ha przy ul. Bielskiej 41,
nr 633/1 o pow. 0,3444 ha i nr 339/2 o pow. 0,1345 ha przy ul. Chopina, nr 220/6 o
pow. 0,0557 ha, nr 221/18 pow. 0,5142 ha i nr 221/19 o pow. 0,0268 przy ul.
Miodowej oraz nr 208/1 o pow. 0,1751 ha ul. Kobylińskiego stanowiących własność
Gminy-Miasto Płock, na nieruchomości położone w Płocku przy ul. Nowy Rynek
oznaczone jako działki nr 262/8 o pow. 0,8269 ha, nr 263/1 o pow. 0,0549 ha i nr
262/10 o pow. 0,4184 ha stanowiące własność RYNEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
(druk nr 564),
13. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub
rozkładania na raty spłaty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym, przypadających Gminie-Miasto Płock lub jej jednostkom
organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w
których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do
tego uprawnionych (druk nr 567),
14. skargi z dnia 03.02.2021 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (druk nr
558),
15. skargi z dnia 28.02.2021 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (druk nr
559),
16. rozpatrzenia petycji z dnia 6 maja 2021 r. w przedmiocie przeniesienia przystanku
autobusowego (druk nr 560),
17. rozpatrzenia petycji z dnia 19.05.2021 r. złożonej w interesie publicznym (druk nr
561).
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II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10)Interpelacje i zapytania radnych.
11)Odpowiedzi na interpelacje.
12)Sprawy różne.
13)Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 1
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni
Państwo! Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Za chwilkę rozpoczniemy sesję. Mamy już
godzinę 10.00, zatem bardzo bym prosił o udostępnienie wszystkim Państwu Radnym
pulpitów do możliwości potwierdzenia obecności na sesji. Część radnych obraduje
fizycznie na auli, część zdalnie. Bardzo proszę o ikonki do potwierdzenia obecności, a
Państwa Radnych proszę o potwierdzenie.(niezrozumiały głos) Ale ja tylko zwracam
uwagę, że mamy 10.02. Na szczęście do rozpoczęcia sesji wystarczy nam kworum, a nie
pełna lista stuprocentowo potwierdzonych obecności. Widzę w chwili obecnej 22 osoby
potwierdziły już obecność. Zatem, Szanowni Państwo, gdyby pojawiały się problemy
jakieś techniczne proszę o zasygnalizowanie Panom z obsługi technicznej. W takim razie
proszę o działania takie jak Państwo Radni już ścieżki wielokrotnie przechodzili. A my,
Szanowni Państwo, otwieramy sesję. Stwierdzam, Szanowni Państwo, na podstawie
logowań do systemu, iż mamy kworum, zatem oficjalnie otwieram XXXII Sesję Rady
Miasta Płocka. Na wstępie tradycyjnie odczytam formułkę dotyczącą stanu
epidemiologicznego. Przypominam, iż w związku z obostrzeniami epidemiologicznymi,
które nadal obowiązują, chociaż już w mniejszym zakresie, w trosce o zdrowie
mieszkańców oraz pracowników urzędu miasta obrady sesji rady miasta odbywają się
dwojako - po pierwsze za pomocą... bezpośrednio na auli, po drugie z możliwością
zdalnego obradowania. Obrady nadal są niedostępne fizycznie dla publiczności, nad czym
ubolewamy. Mam nadzieję, że to już jest ostatnia taka sesja. Na sesji uczestniczą
fizycznie tylko osoby bezpośrednio imiennie zaproszone bądź to przeze mnie, bądź przez
Pana Prezydenta. Przypominam wszystkim Państwu o tym, iż nadal obowiązują przepisy
dotyczące maseczki lub odpowiedniego dystansu. Dla zdrowia wszystkich Państwa bardzo
proszę o przestrzeganie tych przepisów. I jednocześnie informuję, iż wszyscy
zainteresowani mogą śledzić nasze obrady online internetowo na stronie www.plock.eu w
zakładce: transmisja z sesji Rady Miasta Płocka. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych
zarówno tych na auli, jak i poza nią. Witam Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego.
Witam Panów Wiceprezydentów zdalnie śledzących nasze obrady, a mianowicie Pana
Wiceprezydenta Romana Siemiątkowskiego, Pana Wiceprezydenta Piotra Dyśkiewicza
oraz debiutującego w roli wiceprezydenta Pana Artura Zielińskiego. Witam Pana
Skarbnika Wojciecha Ostrowskiego. Witam zdalnie Pana Sekretarza Krzysztofa
Krakowskiego. Witam obserwujących nasze obrady zdalnie pracowników Urzędu Miasta
Płocka oraz jednostek organizacyjnych podległych lub powiązanych z miastem. Witam
wszystkich płocczan, którzy obserwują nasze obrady za pomocą internetu.”

Ad. pkt 2
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „W sposób
szczególny pragnę przywitać obecnych dzisiaj na sesji: Panią Marię Kolczyńską, wdowę po
Tomaszu Kolczyńskim oraz córki - Panią Joannę, Panią Monikę i Panią Katarzynę z
narzeczonym. Panie odbiorą dzisiaj medal „Zasłużony dla Płocka” przyznany pośmiertnie
Panu Tomaszowi Kolczyńskiemu. I od tego punktu, Szanowni Państwo, rozpoczniemy
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dzisiejszą sesję. Pozwolę sobie podejść do mównicy. Szanowna Pani Mario wraz z
córkami! Panie Prezydencie! Proszę usiąść. Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
Drodzy mieszkańcy Płocka! Nadawanie tego typu wyróżnień pośmiertnie jest smutną
uroczystością, wszyscy mamy tego świadomość, ale scenariusze, które pisane są dla nas
tam z góry są nieprzewidywalne i pozostaną na zawsze chyba naszą tajemnicą.
Tajemnicą, którą musimy zaakceptować. Przypomnę krótko sylwetkę świętej pamięci
Tomasza Kolczyńskiego. Tomasz Kolczyński związany był z płockim samorządem od 1990
roku, czyli od początku jego istnienia. Współtworzył płocką samorządność w 1990 roku.
Bardzo zaangażowany i oddany sprawom Płocka i jego mieszkańców. Jako jedyny w
historii wybrany był do Rady Miasta Płocka w każdej kadencji odrodzonego w 1990 roku
samorządu. W drugiej kadencji Rady Miasta Płocka od 15 lipca 1994 roku do 7 marca
1995 roku był członkiem zarządu miasta pełniącym funkcję społeczną. 3 listopada 1998
roku został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka i pełnił tę funkcję do
30 maja 2000 roku. Na początku dwóch kadencji 2002-2006 oraz 2006-2010 zrzekał się
mandatu radnego, aby móc pełnić funkcję zastępcy prezydenta miasta Płocka do spraw
rozwoju. W czasie swojej działalności samorządowej zasiadał w wielu komisjach, między
innymi Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej, gdzie w kadencji 2014-2018 pełni funkcję wiceprzewodniczącego, Komisji
Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta - w kadencji 2010-2014 był jej
przewodniczącym, Komisji Przemysłu, Handlu i Usług, Komisji Inwestycji i Ładu
Przestrzennego, Komisji ds. Rodziny, Komisji Gospodarki Miejskiej. W kadencji 2014-2018
jako radny został delegowany przez Radę Miasta Płocka do kapituły konkursu "Nagroda
gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka". Tomasz Kolczyński był absolwentem zawodowych
studiów w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica na kierunku zarządzanie i marketing.
Pierwszą pracę zawodową podjął w 1977 roku jako pracownik kontroli jakości w
Mostostalu Płock. W latach 1990-94 był nauczycielem zawodu w Zespole Szkół
Zawodowych nr 3, popularnej "Siedemdziesiątce", a w latach 1994-2000 ponownie
pracował w Mostostalu. Był także między innymi dyrektorem biura poselskiego Wojciecha
Jasińskiego. Ostatnio pracował jako sekretarz gminy Bulkowo. Tomasz Kolczyński
związany był z Radą Mieszkańców Osiedla Imielnica, w której był przewodniczącym przez
wiele lat. W 1997 roku był współzałożycielem Parafialnego Klubu Sportowego "Imielnica".
W latach 1997, przepraszam, w roku... w latach 1997-2003 pełnił funkcję sekretarza rady
Fundacji "Bezpieczne miasto Płock." Był również członkiem rady Fundacji "Fundusz
Grantowy dla Płocka". Pan Tomasz Kolczyński był oznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Zmarł dla większości z nas niespodziewanie 3 kwietnia 2021 roku w wieku zaledwie 64
lat. Rada Miasta Płocka w dniu 29 kwietnia jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
nadania pośmiertnie medalu "Zasłużony dla Płocka" Panu Tomaszowi Kolczyńskiemu.
Dzisiaj wspólnie z Panem Prezydentem w imieniu władz samorządowych miasta Płocka
chcielibyśmy na ręce Pani Marii, ale też w obecności rodziny, wręczyć symboliczny medal
oraz symboliczną wiązankę kwiatów. Proszę bardzo, Panie Prezydencie. A później
prosiłbym przedstawiciela rodziny o zabranie głosu.”
Pani Monika Przemyłska powiedziała: „Szanowni Państwo! Jest to dla nas bardzo
wyjątkowa sytuacja i chwila, jednakże duma z tego, z jednej strony duma, że stoimy
tutaj przed Państwem i odbieramy tak zaszczytne wyróżnienie dla taty, a z drugiej strony
ogromny smutek i ból po stracie taty. Niemniej jednak w imieniu mojej mamy i całej
rodziny, szczególnie rodzeństwa bardzo serdecznie dziękujemy za to piękne wyróżnienie i
docenienie tej wieloletniej pracy taty, można powiedzieć służby na rzecz drugiego
człowieka i miasta Płocka. Państwu życzymy, bo nic więcej już nie powiem, jest to
naprawdę trudny i wzruszający moment, Państwu życzymy odważnych wizji i siły do
realizacji tych wizji, żeby nasze ukochane miasto dalej rozwijało się, stawało się coraz
piękniejsze i ciekawsze na mapie Polski. Bardzo dziękujemy.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni
Państwo, może przynajmniej oklaskami pogratulujemy Paniom i uczcimy Tomasza, Pana
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Tomasza Kolczyńskiego. Raz jeszcze gratulujemy Paniom i współczujemy tych
okoliczności. Też chcielibyśmy, żeby to było inaczej. Dziękujemy bardzo, że jesteście
Panie dzisiaj na sesji. Teraz przystąpimy już do kolejnych punktów merytorycznych. Nie
zatrzymujemy Pań. I jeżeli będzie tylko potrzeba jakiegokolwiek kontaktu proszę śmiało.
Dziękujemy również. Szanowni Państwo, a my przechodzimy do już naszej prozy
dzisiejszej sesji.”

Ad. pkt 3
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt trzeci:
wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Pani Przewodnicząca
Wioletta Kulpa, proszę. To chyba zdalne zgłoszenie było.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dzień dobry. Znaczy w zasadzie, Panie
Przewodniczący, sprawa dotyczy - przepraszam, tylko wyciszę - porządku obrad.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „To za chwilkę,
Pani Przewodnicząca, to za chwilkę.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Mam pytanie dotyczące porządku obrad obrad
i punktów w nim zawartych.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Za chwilę, po
wyborze Pani Radna. Pani Radna, po wyborze Komisji Uchwał i Wniosków przejdziemy do
uporządkowania i wówczas wszelkie propozycje i wnioski będę poddawał pod głosowanie.
Tak że proszę jeszcze chwilkę poczekać.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Nie dzwoniąc drugi raz wyrażę tylko swoją
prośbę i opinię w kwestii porządku, że nie ma w nim zawartego punktu dotyczącego
opłaty targowej, o której informację otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej, że
uchwała została, jak rozumiem, w całości unieważniona. I dobrze byłoby, gdyby taka
informacja, niekoniecznie w sprawach różnych, tylko gdzieś na początku została
przedstawiona przez Pana Skarbnika bądź Prezydenta Miasta Płocka i ewentualnie
zapytanie, czy będzie stosowna uchwała przygotowana w innej treści. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale podniosę tą
kwestię w następnym punkcie, gdy będziemy omawiać zmiany w porządku obrad, a teraz
wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”
Pan Radny Tomasz Kominek zgłosił kandydaturę Pani Radnej Anny Derlukiewicz.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pani Radna
wyraża zgodę? Jest zgoda. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę.”
Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka zgłosiła kandydaturę
Pani Radnej Małgorzaty Ogrodnik.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pani Radna
wyraża zgodę? Jest zgoda również. Czy są jeszcze jakieś kandydatury do Komisji Uchwał i
Wniosków? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie wybór dwuosobowego składu
Komisji Uchwał i Wniosków w składzie zaproponowanym przez Państwa przed chwilą.
Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Jeżeli ktoś z
Państwa ma problem z głosowaniem proszę sygnalizować bezpośrednio do Państwa z
obsługi technicznej. A jeżeli dojdziemy do jakiegoś głosowania, które będzie wyjątkowo
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no wrażliwe, czy też drażliwe ja zrobię przerwę, jeżeli nadal będą tego typu problemy. Ale
myślę, że przy wyborze Komisji Uchwał i Wniosków nie musimy tego czynić. Proszę o
zbiorcze wyniki głosowania na mój pulpit. Proszę Państwa stwierdzam, iż jednogłośnie
wybraliśmy Komisję Uchwał i Wniosków. Zapraszam Państwa z komisji do stołu
prezydialnego po mojej lewej stronie. I teraz, Szanowni Państwo, przed nami zmiany w
porządku obrad dzisiejszej sesji. To co zasygnalizowała Pani Przewodnicząca, mam
nadzieję, że za chwileczkę Pan Skarbnik dwa słowa na ten temat powie albo przynajmniej
usłyszymy, kiedy na ten temat dzisiaj coś będziemy mogli usłyszeć. Natomiast, jak
Państwo wiecie, od Pana Prezydenta wpłynęły do nas dwa wnioski. Pierwszy o zdjęcie z
porządku obrad projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 555. To był, Szanowni
Państwo, punkt siódmy, a mianowicie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z Gminą Stara Biała porozumienia międzygminnego w sprawie prowadzenia
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Stara Biała. Wniosek o
zdjęcie tego punktu z porządku obrad. I drugi wniosek od Pana Prezydenta dotyczący
rozszerzenia porządku obrad dzisiejszej sesji o projekt uchwały zamieszczony na druku nr
568 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Chciałbym poddać pod głosowanie te dwa wnioski. Jako pierwszy poddam pod głosowanie
wniosek o zdjęcie z porządku obrad druku nr 555. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę
Państwa Radnych o zagłosowanie. Widzę, że cztery osoby jeszcze nie zagłosowały
skutecznie. Ja poczekam chwilę, Szanowni Państwo. Najprawdopodobniej jest to efektem
wymiany tabletów, która miała miejsce niedawno. Jednocześnie widzę, Szanowni
Państwo, że problemy z głosowaniem ma Pan Radny Piotr Kubera, który zdalnie pracuje.
Jeżeli mamy możliwość połączenia telefonicznego z Panem Radnym bardzo bym prosił
kogoś z biura obsługi rady miasta o wyjaśnienie tego tematu, czy nie jest również jakaś
specjalna pomoc potrzebna. Ewentualnie, jeżeli Pan Radny śledzi nasze obrady i ma
techniczne problemy proszę również o próbę telefonicznego połączenia. Proszę Państwa,
ja myślę, że to głosowanie nie jest kontrowersyjne i jeżeli nie usłyszę sprzeciwu ze strony
Państwa Radnych ja ogłoszę wyniki tym Państwu, którym udało się skutecznie
zagłosować. Nie widzę sprzeciwu, zatem proszę o wyniki głosowania tych Państwa
Radnych, którzy skutecznie zagłosowali. Proszę o wyniki na mój pulpit. 22 osoby na tak,
2 osoby nie głosowały, jedna osoba cały czas jest niezalogowana. Zatem wszyscy są na
tak, zatem stwierdzam, iż zdjęliśmy z porządku obrad druk nr 555. I teraz poddaję pod
głosowanie wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego druku nr 568.
Proponuję, żebyśmy wprowadzili ten projekt uchwały jako punkt 18. Proszę o pulpity do
głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. O, teraz widzę, że już dużo
sprawniej w tym głosowaniu. Już wszyscy zagłosowali. Dobrze, proszę o zbiorcze wyniki
głosowania. 23 na tak, 1 przeciw. Wprowadzamy do porządku obrad punkt 18, druk nr
568. Czy w temacie, który zasygnalizowała Pani Radna, Pan Skarbnik albo Pan Prezydent
teraz chcielibyście coś powiedzieć? Proszę bardzo, Pan Skarbnik. Proszę tylko wcisnąć
opcję: proszę o głos. Proszę bardzo.”
(pisma dot. wprowadzenia zmian do porządku obrad stanowią załączniki nr 3 i 4 do
niniejszego protokołu)
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „To znaczy tak, dostaliśmy
z Regionalnej Izby Obrachunkowej informację o uchyleniu tej uchwały dotyczącej opłaty
targowej, zniesienia opłaty targowej. Zgłoszonych tam jest parę uwag. Nie do końca się z
nimi zgadzamy, ale rozumiem, że nie będziemy z Regionalną Izbą się spierać. Nie wiem,
czy to na następną, czy jeszcze na następną sesję będziemy przygotowywać uchwałę,
która miejmy nadzieję nie będzie kwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Uporządkowaliśmy przebieg dzisiejszej sesji i w takim schemacie będziemy
pracować.”
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Ad. pkt 4
Raport o stanie miasta Płocka stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt czwarty - rozpatrzenie "Raportu o stanie miasta Płocka" i
głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania. I tutaj
będziemy pracować według trzech podpunktów. Po pierwsze - przedstawienie "Raportu o
stanie miasta Płocka" przez Prezydenta Miasta Płocka. Po drugie - debata nad "Raportem
o stanie miasta Płocka". Tutaj w pierwszej kolejności dopuszczę do głosu Państwa
Radnych, a następnie mieszkańców, którzy spełnili ustawowy wymóg zebrania
odpowiedniej ilości podpisów pod wnioskiem i złożyli je, ten wniosek, w odpowiednim
czasie. Na chwilę obecną mam taki wniosek jeden - od Pana Jana Wyrębkowskiego. I
następnie podpunkt c - głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski.
Prosimy bardzo, Panie Prezydencie.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Po raz drugi mam możliwość, przyjemność przedstawić Państwu "Raport o
stanie miasta". "Raport o stanie miasta", który w tym roku ma wyjątkowy charakter, tak
jak wyjątkowy był rok 2020. Wyjątkowy, naznaczony przede wszystkim pandemią, która
dotknęła przede wszystkim Polaków, płocczan, dotknęła cały świat, a w Płocku dotknęła
właściwie każdego obszaru życia naszych mieszkańców. Ten pierwszy obszar, którego
pandemia także dotknęła niestety to obszar po prostu ludności Płocka, która w roku 2020
w porównaniu do 2019 zmniejszyła się. Niestety tutaj mam także te złe informacje,
tragiczne informacje, ponieważ liczba zgonów była aż o 340 większa procentowo, to około
40 procent więcej zgonów w roku 2020 w stosunku do roku 2019. Niestety także ta
niepewność pandemiczna sprawiła, że w roku 2020 mieliśmy mniej urodzeń, tu akurat o
sto urodzeń. W dalszej części dokumentu macie Państwo informacje, że tak naprawdę z
powodu covid to zmarło 66 tylko mieszkańców Płocka, natomiast ta liczba zgonów, dużo
większa liczba zgonów, pokazuje, że nie tylko covid był rzeczywiście najgroźniejszym
realnym takim zagrożeniem dla Polaków, ale sytuacja w służbie zdrowia, która sprawiła z
powodu pandemii, że niestety, ale liczba zgonów z powodów innych niż covid również
była dużo, dużo większa. Szanowni Państwo, planowanie przestrzenne to kolejny rozdział
i tutaj taka tylko informacja, że na koniec 2020 roku obowiązywały 54 miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, które obejmują w tej chwili ponad 42 procent
całkowitej powierzchni miasta, natomiast na koniec 2020 roku obowiązywało sześć
uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów gospodarowania, które
mam nadzieję w 2021 roku będziemy uchwalać. Infrastruktura transportowa to rozdział
trzeci. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, co często jest przedmiotem naszych tutaj
obrad, spotkań podczas sesji rady miasta, czyli kwestie drogi ekspresowej S10, a także
kolei dużych prędkości dla Płocka w ramach CPK. Niestety i w jednym, i w drugim
przypadku raczej mamy złe informacje, które są przekazywane nam przez przedstawicieli
ministerstwa albo Generalnej Dyrekcji, zwłaszcza w przypadku drogi ekspresowej S10.
Ostatnia sesja i dyskusja na ten temat możliwych wariantów, korytarzy, z naszej strony
ta deklaracja i chęć jak najbliższego położenia drogi S10 w pobliżu Płocka, z drugiej
strony informacje, że całe szczęście nie że w pobliżu Sierpca, ale bliżej Bielska ten
wariant dzisiaj jest rozpatrywany przez Generalną Dyrekcję jako najbardziej optymalny.
W przypadku CPK, tak jak Państwo też mają świadomość na ten moment chyba bardziej
wszyscy skupiamy się na obronie Modlina jako tego lotniska, które powinno obsługiwać tę
część Mazowsza, albo nawet tę część Polski, bo rozbudowa Modlina dawałaby realne
rzeczywiście szanse na rozwój tej części regionu, natomiast CPK pozostaje ciągle w bliżej
nieokreślonej przyszłości pewnym mirażem, czy planem. Natomiast wiele w kontekście
infrastruktury zrobiliśmy na ulicach naszego miasta. Tutaj przebudowy dotyczy bardzo
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wielu ulic. Wiele z tych ulic zgłaszali Państwo Radni do realizacji. Największa inwestycja
to oczywiście Kilińskiego, która była dofinansowana w ramach drugiego programu
mobilności miejskiej i ta inwestycja była dofinansowana z pieniędzy unijnych. Ale także
inne ulice mniejsze, większe, o znaczeniu bardziej dla mieszkańców danego osiedla, bądź
nawet danej ulicy, o które wnioskowali także Państwo Radni. Transport zbiorowy.
Transport zbiorowy to niestety również ten obszar, który został bardzo mocno dotknięty
ograniczeniami nałożonymi przez rząd z powodu covidu, choć staraliśmy się poszerzać i
takie były plany, próba realizacji i wdrożenia tych planów w roku 2020, jeśli chodzi o
nowe autobusy. Tutaj także z tego programu mobilności miejskiej zakupiliśmy osiem
autobusów, natomiast siedem Karsanów, midibusów zakupiła Komunikacja Miejska i one
obsługują linię nr 18, linię, która dociera do tych miejsc, które były w pewien sposób
wykluczone z transportu zbiorowego, a dzisiaj właśnie te osiedla są obsługiwane przez tę
linię i te właśnie krótsze autobusy. Natomiast ja zwrócę Państwu uwagę na to, że ten
obszar dotknięty bardzo mocno ograniczeniami przez covid sprawił, że wpływy do
komunikacji były mniejsze o około 5 000 000 zł. Ograniczenie, rzecz jasna, kosztów
między innymi polegających na ograniczeniu kursów sprawiły, że musieliśmy i tak dołożyć
do funkcjonowania Komunikacji Miejskiej, do naszej spółki, 2 000 000 zł. Niestety
wszystkie komunikacje w miastach, czyli transport publiczny, zbiorowy w miastach był,
został wyłączony z tarcz rządowych. Żadna z komunikacji nie mogła tu liczyć na wsparcie
rządowe. Żaden samorząd w tym momencie z tej perspektywy również musiał sam
poradzić sobie wspierając transport zbiorowy. W przypadku Płocka, tak jak powiedziałem,
dzięki Państwu Radnym było to 2 000 000 zł. No, w innych większych miastach było to
kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, w przypadku Warszawy pewnie kilkaset milionów
złotych. Niestety, tak powiedziałem, żadna tarcza antycovidowa nie objęła transportu
zbiorowego miejskiego, a więc komunikacji miejskiej. Natomiast, Szanowni Państwo,
intensywnie także działamy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Płocka w przypadku
zaopatrzenia w wodę. Tutaj liczne inwestycje, głównie Wodociągów Płockich, dotyczą
budowy i przebudowy kolektorów, także budowy studni głębinowych, tak byśmy w
większym stopniu byli niezależni od wody pobieranej z Wisły, a w większym stopniu mogli
ją pobierać z ujęć głębinowych. Tutaj Wodociągi Płockie również korzystają w miarę
możliwości oczywiście z dofinansowań unijnych. Aktualnie również realizują te zadania,
jeśli chodzi o kolektory, budowę również studni głębinowych. Również jeśli chodzi o
rozdział kanalizacji to zadanie wspólnie z Wodociągami miasto realizuje. Kiedy mówimy o
przedsiębiorcach, o gospodarce miasta, z jednej strony widoczna jest aktywność Płocka w
zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, co skutkowało w tym roku, ale już w 2021
podpisanie umowy na budowę, Szanowni Państwo, aquaparku. Natomiast proszę zwrócić
uwagę, że również przedsiębiorcy byli tą grupą, która bardzo mocno odczuła pandemię i
obostrzenia związane właśnie z pandemią. Dlatego właśnie przygotowaliśmy pakiet
wsparcia płockich przedsiębiorców. Tu dziękuję Państwu Radnym za podjęcie uchwał,
które pozwalały zwolnić oraz przedłużyć terminy płatności od podatku od nieruchomości.
Z tego, z tej formy pomocy skorzystało 72 przedsiębiorców, a łączna kwota zwolnień na
2020 rok to blisko 775 000 zł. To są także mniejsze wpływy oczywiście do kasy miasta,
ale z drugiej strony ta solidarność i pomoc przedsiębiorcom w trakcie pandemii była
rzeczywiście bardzo, bardzo istotna i ważna. Również moje zarządzenie w sprawie
ustalenia wysokości czynszu lub opłat, gdzie tą stawkę obniżyliśmy do symbolicznego
jednego procenta, a później, jeśli chodzi o użytkowanie nieruchomości należących do
miasta także do jednego złotego plus VAT. To były takie oczywiście symboliczne kwoty,
które również miały pomóc przedsiębiorcom. Również to, co mogliśmy w kontekście
ustaw przyjętych przez Sejm, to przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za
użytkowanie wieczyste gruntów, co zrobiliśmy. I w końcu Państwo Radni podjęli uchwałę,
która określała wysokość stawek opłaty za zajęcie jednego metra pasa drogowego
właśnie w celu sprzedaży przysklepowej. Tutaj również była to bardzo symboliczna opłata
jednego grosza za dzień, oczywiście na wniosek skierowany do Miejskiego Zarządu Dróg.
W ten sposób jako miasto pomagaliśmy przedsiębiorcom w sytuacji właśnie pandemii. Ale
pandemia nie oznaczała, Szanowni Państwo, rezygnacji z działań i inwestycji w tych
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obszarach, gdzie miasto było i powinno być zaangażowane. Jeden z tych obszarów to
oczywiście mieszkalnictwo, gdzie dalej realizujemy z jednej strony inwestycję na
Miodowej Jar, tam budując kolejne mieszkania komunalne. Z drugiej strony program
"Mieszkanie na start", nasz taki można powiedzieć flagowy, który łączymy z rewitalizacją
przestrzeni staromiejskiej, który jest także z sukcesem kontynuowany w tym roku i mam
nadzieję, że będzie w roku następnym. Środowisko miejskie to oczywiście kwestia zieleni,
tak bardzo istotna w przestrzeni Płocka, ale także innych miast. W 2020 roku
posadziliśmy 35 800 sztuk krzewów i drzew. Samych drzew 1200 - mam nadzieję, że w
roku bieżącym będzie to jeszcze dużo więcej - w tym 31 drzew w ramach akcji "Drzewa
Młodych Płocczan", które symbolizują i przypominają narodziny ukochanego potomka.
Szanowni Państwo, w przypadku jakości powietrza, jak Państwo wiedzą, istnieje w Płocku
program w ramach którego dofinansowujemy wymianę pieców węglowych. W 2020 roku
58 osób zgłosiło tego rodzaju potrzebę i otrzymało takie dofinansowanie. Rozwijamy
transport
niskoemisyjny.
Wspomniałem
o
tych
autobusach
hybrydowych
i
niskoemisyjnych, które zakupiła Komunikacja Miejska. Ale także rozwój mobilności
miejskiej, czyli ruch rowerowy, wypożyczalnie rowerów, drogi rowerowe. Także na
wniosek Państwa Radnych działała w ubiegłym roku miejska stacja pomiarowa mająca na
celu ocenę stanu jakości powietrza. Tutaj firma ARMAG obsługuje tę stację. Gospodarka
odpadami komunalnymi to oczywiście domena Przedsiębiorstwa Gospodarowania
Odpadami. W tej chwili usługi od 1 września świadczą przedsiębiorstwa: EKO-MAZ w
pierwszym sektorze, SUEZ w sektorze drugim i trzecim, i Remondis w sektorze czwartym.
Umowy mamy do roku 2023 do 30 czerwca. Rewitalizacja to ten rozdział, który mam
nadzieję, że będzie nam coraz obszerniej, coraz lepiej wyglądał w każdym kolejnym
raporcie o stanie miasta. W tym momencie w ramach Płockiego Programu Rewitalizacji,
gdzie zaplanowany jest 40, podstawowych 32 pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w
całości zostało zrealizowanych w 2000, na koniec 2020 roku 15 przedsięwzięć, a
wydatkowano ponad 80 000 000 zł. Tutaj także dzięki uchwale rady miasta wspieramy
tych przedsiębiorców, którzy remontują prywatne kamienice, które są zabytkowe albo są
w obszarze zabytkowym. Kolejny obszar, który bardzo mocno odczuł, Szanowni Państwo,
pandemię to oczywiście edukacja. Rok 2020 oznaczał bardzo nagłe, gwałtowne
przestawienie się ze względu na pandemię w tryb nauki zdalnej. Tutaj ogromne
podziękowania zarówno dla nauczycieli, uczniów, ale także rodziców, którzy wspierali
swoje pociechy. Właściwie w całym 2020 roku, nie licząc do dosłownie kilku tygodni
września ta nauka zdalna, w część później hybrydowa była prowadzona, z wyłączeniem
szczególnych szkół, czyli na przykład specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
ponieważ tam ze względu na dzieci, które wymagały zaangażowania i takiego wsparcia
specjalistycznego ta nauka odbywała się w tym normalnym trybie dużo wcześniej i tu
ogromne także podziękowania dla wszystkich nauczycieli również tych szkół. Dziękuję
także za organizację tej nauki zdalnej. Tutaj współpraca miasta ze szkołami, ale także i
kuratorium sprawiła, że rzeczywiście pomimo tego, że nie jest to normalny tryb, to mamy
świadomość, że będzie on pewnie w przyszłości częściej również wykorzystywany,
niekoniecznie w sytuacjach pandemicznych. Dla nas radością jest to, że w miejskich
przedszkolach uczęszczało blisko 4 000 dzieci w wieku 3-6 lat. Mamy miejsca w naszych
miejskich przedszkolach dla wszystkich dzieci, których rodzice chcą, ażeby ich pociechy
chodziły do publicznych przedszkoli. Ten procent dzieci w wieku przedszkolnym to 85, a
więc bardzo wysoki. Do szkół podstawowych uczęszczało w tym roku blisko 9 400
uczniów, a ponadpodstawowych 6 100. Edukacja, ale jeszcze bardziej przez pandemię
poszkodowana była rzecz jasna kultura, świat kultury. Rok 2020 to był rok, kiedy w
różnej formule chcieliśmy świętować także setną rocznicę obrony Płocka w bitwie polskobolszewickiej. Niestety plany, te także kulturalne, dotyczące tego wydarzenia i innych
wydarzeń kulturalnych pokrzyżowała właśnie pandemia. Po raz pierwszy od początku
właściwie nie odbyły się festiwale, na które do Płocka przebywały dziesiątki tysięcy
młodych, nie tylko młodych ludzi, czyli Audioriver, Hip-Hop Festival i innych. Niestety
pandemia dotknęła bardzo boleśnie wszystkie instytucje kultury, natomiast samorząd
realizował te zadania, które miały na celu, były zaplanowane, miały na celu poprawę
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jakości funkcjonowania naszych instytucji kultury. I pod tym względem rok 2020 to był
bardzo dobry rok, bowiem to był rok kiedy, w którym oddaliśmy Mediatekę przy ulicy
Kościuszki 3 dla Książnicy Płockiej, dla mieszkańców Płocka, a nad Mediateką „Mieszkania
na start”. To także rok, w którym Płocka Galeria Sztuki, od którego ma już swoją
samorządową siedzibę. Także dzięki zgodzie Państwa Radnych mogliśmy kupić ten obiekt,
o który teraz będziemy mogli już dbać jak o swój. Efektem jest chociażby to, że w końcu
po wielu, wielu latach za moment będzie klimatyzacja w tym budynku, ponieważ przetarg
już został pozytywnie, mam nadzieję, rozstrzygnięty, bo oferty były otwarte w tym
tygodniu i będę... będziemy mogli też i pracownicy galerii będą mogli pracować w
lepszych warunkach, a wszyscy ci, którzy tam będą odwiedzać i oglądać wystawy będą
mogli to zrobić rzeczywiście także latem w takich warunkach normalnych. I to, co bardzo,
bardzo istotne - w roku ubiegłym rozpoczęło się projektowanie już płockiej sali
koncertowej. Sali, która będzie siedzibą dla orkiestry symfonicznej, a także chóru Pueri et
Puellae Cantores Plocenses. Tutaj także dziękuję wszystkim dyrektorom, pracownikom
tych instytucji kultury za ogromne zaangażowanie w tworzenie tych właśnie projektów, a
ze strony ratusza i Wiceprezydentowi Siemiątkowskiemu, i całemu jego pionowi właśnie
za zaangażowanie. Również kwestia promocji turystyki i sportu, to są te obszary, które
pandemia dotknęła w różny sposób. Właściwie płocki Półmaraton - na przykład - Dwóch
Mostów odbył się tylko w takiej formule e-półmaratonu, natomiast rozgrywki sportowe,
ligowe zespołu Wisły Płock rozgrywane były z różnego rodzaju perturbacjami, natomiast
niestety w dużej mierze także bez kibiców. Wspomniałem także o tym, że nasze bardzo
szerokie plany dotyczące setnej rocznicy obrony Płocka przed bolszewikami w trakcie
wojny polsko-bolszewickiej zostały bardzo ograniczone, natomiast udało się 18 sierpnia
odbyć, czy uczestniczyć w widowisku historyczno-muzycznym "Obrońcom Płocka 1920" w
wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca Wisła. Realizowaliśmy wiele inwestycji w roku 2020, nie
odpuszczając, nie poddając się pandemii. I skoro mówimy o sporcie, to nie można nie
wspomnieć o tym, że 9 grudnia 2020 roku na podstawie opracowanej dokumentacji
zostało wydane pozwolenie na budowę dla nowego stadionu Wisły Płock dla Płocka. Ten
stadion w tej chwili mamy okazję obserwować jak rośnie w oczach. Te pierwsze miesiące
roku, znaczy w roku 2020 i pierwsze miesiące 2021 to było oczywiście wyburzanie
istniejących trybun. W tej chwili obserwujemy przede wszystkim jak rośnie nam stadion
w oczach. Rozdział czternasty to powinien być właściwie rozdział pierwszy w tym,
Szanowni Państwo, 2020 roku, czyli ochrona zdrowia, bowiem to ochrona zdrowia była na
pierwszej linii frontu walki z pandemią i także samorząd w różnej formie wspierał szpitale
i to zarówno nasz szpital miejski, jak i szpital wojewódzki w sytuacji zwłaszcza tych
pierwszych miesięcy, kiedy brakowało wszystkiego, począwszy od tych środków
najbardziej potrzebnych i najbardziej oczywistych, czyli maseczek, czy płynów
dezynfekcyjnych. Tutaj zaangażowaliśmy się w różnej formule uruchamiając chociażby
nasze rezerwy z wydziału zarządzania kryzysowego, ale także angażując całą sieć
wolontariuszy. Natomiast nie zapominaliśmy przy tej okazji również o normalnym
działaniu zarówno szpitala, jak i programach chociażby profilaktycznych, które były
adresowane do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, bowiem, kiedy mówimy o pandemii nie
możemy zapominać o tym, że bardzo ważne, bardzo istotne jest to byśmy nie
zaniedbywali innych objawów, które mogą w konsekwencji doprowadzić do pogorszenia
naszego stanu zdrowia. Ja zwracałem uwagę, tak naprawdę tak duża liczba zgonów nie
tylko w Płocku, ale także w Polsce nie ma li tylko bezpośredniego związku z pandemią
covid 19, ale ten pośredni związek polegający na utrudnionym dostępie do lekarzy, do
specjalistyki, do szpitali, w końcu do profilaktyki niestety właśnie zbiera to najgorsze
śmiertelne żniwo. Tutaj także chciałbym podziękować bardzo za współpracę ze Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku. Pan Dyrektor Ostrowski, który generalnie już w
wieku takim lekko poemerytalnym jednak nie poddawał się i cały czas trwał na
posterunku, czując ciężar odpowiedzialności, więc ogromny szacunek i podziękowanie dla
tej służby na czele z Panem Dyrektorem, ale także wszystkich pracowników, bo dopiero w
takiej trudnej sytuacji okazało się jak wiele tam jest także jeszcze do zrobienia, a jak
duży ciężar odpowiedzialności na tych osobach spoczywał. Pandemia to także wyzwanie
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dla między innymi pomocy społecznej i tutaj także ogromne podziękowanie dla tych,
którzy na pierwszej linii frontu wspierali osoby starsze, osoby schorowane, osoby, które
są i były w tej pierwszej grupie ryzyka, a więc podziękowanie dla przede wszystkim
MOPS-u, który objął swoją opieką rzesze ludzi starszych. Ta pomoc społeczna to także
ważna rola Miejskiego Urzędu Pracy, poprzez który, Szanowni Państwo, była kierowana
pomoc rządowa z tarcz do chociażby przedsiębiorców. I w "Raporcie o stanie miasta"
mają Państwo informacje o setkach, tysiącach wniosków, które wpływały w kontekście
kolejnych tarcz albo obszarów wsparcia dla przedsiębiorców, które urzędnicy Miejskiego
Urzędu Pracy, także i powiatowego, musieli rozpatrywać i właśnie tej pomocy udzielać.
Tutaj dziękuję także za zaangażowanie, bo myśmy wspierając Miejski Urząd Pracy
stworzyli w ratuszu takie biuro wsparcia organizacyjnego i część urzędników przesuwali
po prostu do urzędu pracy, ażeby w tej ilości pracy, którą musieli wykonać mieli po prostu
także wsparcie. Wspieraliśmy inicjatywy społeczne. Tu wspomniałem właśnie o
wolontariacie, ale także o współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi, na które
przeznaczyliśmy ponad 12 000 000 zł na tę współpracę, głównie w formie konkursów. I to
bardzo są różne obszary, od pomocy społecznej oczywiście, gdzie Polski Czerwony Krzyż,
ale także PKPS działają, poprzez także kulturę, edukację, tych obszarów - sport - jest
bardzo, bardzo wiele. Nie odpuściliśmy oczywiście także budżetu obywatelskiego. W 2020
roku rozpoczęła się realizacja projektów wybranych w ramach ósmej edycji tego budżetu.
I zrealizowaliśmy takie przykładowe projekty, to chociażby Flow Park, plac zabaw, wieże
lęgowe, czy stacje roweru miejskiego. Szanowni Państwo, chciałbym także bardzo
podziękować Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego, a także wszystkim służbom
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne, łącznie ze strażą miejską. To był także ten
trudny czas i zaangażowania, i wysiłku dla nich. Tak jak powiedziałem z jednej strony,
zwłaszcza na początku pandemii, kiedy brakowało maseczek, płynów dezynfekcyjnych
tutaj to zaangażowanie i z jednej strony składanie zamówień, realizacja tych zamówień,
później rozwożenie, współpraca ze służbami wojewody, który także przekazywał pewne
środki. Również pozyskaliśmy - i tu podziękowania - od sponsorów, między innymi PKN,
wtedy płyny dezynfekcyjne, które rozwoziliśmy po naszych szkołach. Ja wiem, że szybko
zapominamy, ale to był bardzo, bardzo trudny czas, kiedy nie widzieliśmy jak będzie
wyglądała pandemia, tak na dobrą sprawę jak można się chronić przed tą pandemią.
Widzieliśmy obrazy pokazywane przez media, ale nie tylko z Chin, ale później z Włoch i
Hiszpanii, przerażające. U nas nieco inaczej ta pandemia przebiegała. Z jednej strony
pierwszy lockdown był bardzo bolesny dla przedsiębiorców, łącznie z nienajmądrzejszymi
decyzjami dotyczącymi chociażby zamykania lasów czy ogrodów zoologicznych, co nas
kosztowało około miliona złotych jako samorząd. Ale z drugiej strony rozumiem: obawa,
strach, lęk, nieznane. Stąd też ogromne podziękowania dla tych wszystkich, którzy w tym
okresie również byli na tej pierwszej linii frontu zaangażowani właśnie w niesienie
pomocy. W przypadku finansów i majątku miasta o tym mówił nieco szerzej przy okazji
już dyskusji nad absolutorium, ale tutaj chciałbym wspomnieć, że w kontekście i
dochodów, i wydatków miasta oczywiście jako gmina odczuliśmy również bardzo wyraźnie
spadek dochodów z CIT zwłaszcza, ale także z PIT, większe koszty chociażby na tą
Komunikację Miejską, o której powiedziałem, z drugiej strony na chociażby ogród
zoologiczny. Także pomagaliśmy przedsiębiorcom, co oznaczało uszczuplenie tych, w
nieco mniejszym stopniu, ale także uszczuplenie dochodów własnych miasta. Natomiast
w kontekście tych trzech tarczy, jak Państwo wiedzą, rządowych otrzymaliśmy środki w
wysokości około 15 000 000 zł, właśnie tylko z tej pierwszej tarczy, gdzie środki były
dzielone proporcjonalnie. W drugiej i w trzeciej pomimo składania przez nas
różnorodnych wniosków inwestycyjnych, bo tam trzeba było składać wnioski
inwestycyjne, niestety miasto Płock nie otrzymało już żadnych środków. Ale w przypadku
- już wracając do finansów - cieszy fakt, że pomimo pandemii, pomimo także realizacji
dużych inwestycji nasze ratingi zostały w tym roku podniesione do poziomu właściwie
najwyższego chyba w historii Płocka i największych wszystkich miast wojewódzkich, tych,
których stabilność finansowa jest bardzo, bardzo dobra. Tak że tutaj ogromne
podziękowanie dla Pana Skarbnika i całego zespołu, który o to dba. W przypadku
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planowania, tutaj jak Państwo wiecie strategia zrównoważonego rozwoju przyjęta kilka lat
temu wyznacza kluczowe kierunki rozwoju, cele strategiczne miasta. W roku 2020
przyjęliśmy dokumenty związane z elektromobilnością. Zresztą dokumenty, które
narzucała na miasto ustawa sejmowa. Wywiązując się z tego obowiązku musieliśmy
przyjąć tę strategie oraz plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów
elektrycznych. Jedna z nich stoi przed ratuszem, a reszta rozsiana jest na terenie miasta.
Natomiast w przypadku środków zarządzania miastem to podobnie jak i w kwestii
chociażby szkolnictwa tutaj, czy funkcjonowania także rady miasta, musieliśmy przejść w
dużej mierze w tryb zdalny, gdzie w coraz większym stopniu wykorzystywaliśmy
elektroniczny obieg dokumentów, ograniczając kontakt bezpośredni niestety. Było także
zgodne z wytycznymi sanitarnymi rekomendowanymi albo narzucanymi przez rząd w
rozporządzeniach. Dlatego tutaj także ogromne podziękowania dla Sekretarza i całego
jego zespołu za organizację tej formy pracy urzędu. Tak jak Państwo wiecie, pomimo
tego, że w tych najgorszych etapach, falach pandemii urząd pracował w części zdalnie, to
cały czas była zachowana ciągłość pracy urzędu. Wszystkie sprawy mieszkańcy Płocka
mogli załatwiać. Na niektóre trzeba było nieco dłużej poczekać, zwłaszcza te, które trzeba
było osobiście załatwić, ale odbywało się to w sposób płynny i właściwie nieprzerwany.
Dlatego tu jeszcze raz ogromne podziękowania także dla wszystkich pracowników urzędu
za tę pracę. Tutaj z mojej strony w kontekście również współpracy chociażby ze służbami
wojewody, bo to jest bardzo istotne, ja chciałbym naprawdę podziękować Panu
Wojewodzie, bo rzeczywiście ta współpraca w kryzysowym czasie pandemii była
naprawdę bardzo dobra. Życzyłbym sobie, żeby właściwie za każdym razem tak tak było,
bo tutaj takie poczucie odpowiedzialności za mieszkańców Płocka, za całe Mazowsze
rzeczywiście było widoczne. Natomiast dodatkowym kanałem komunikacji z
mieszkańcami jest aplikacja LokalSpot. Tak z uśmiechem patrząc na Raństwa Radnych.
Mogę powiedzieć, że Państwo Radni mają możliwość pisania interpelacji, a mieszkańcy,
którzy nie mają możliwości pisania interpelacji wykorzystują LokalSpot. Ale Państwo
Radni również mogą ten LokalSpot wykorzystywać, bo rzeczywiście on jest fantastyczną
formą komunikacji i załatwiania naprawdę bardzo wielu takich przyziemnych spraw, jak
chociażby nie wiem, dziura w drodze, czy latarnie, które nie świecą, ewentualnie jakieś
inne problemy, które mieszkańcy właśnie zgłaszają. Tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że
drogą elektroniczną, za pośrednictwem elektronicznych skrzynek podawczych to jest
stuprocentowy wzrost spraw, które zostały załatwione. Szanowni Państwo, sprawozdanie
z realizacji uchwał stanowi załącznik do "Raportu o stanie miasta". To sprawozdanie
również Państwo otrzymali. Ja ze swojej strony dziękując za uwagę jeszcze raz chciałbym
podziękować, bo dziękowałem Skarbnikowi, dziękowałem Sekretarzowi, ale także
wszystkim moim Wiceprezydentem, którzy... i pracownikom ich pionów, pracownikom
urzędu, także dyrektorom, pracownikom mojego pionu, wszystkim tym, którzy
bezpośrednio mi podlegają, łącznie z zarządzaniem kryzysowym, podziękować za
ogromne zaangażowanie w tym czasie pandemii. Tak jak powiedziałem my już trochę
gdzieś tam zapominamy szybko jak dużo niepokoju, obaw, lęku towarzyszyło nam
właśnie w tych pierwszych miesiącach, jak trudne były miesiące październik, listopad,
grudzień, kiedy była ta trzecia fala pandemii. Naprawdę myśmy tutaj urzędzie w tym
czasie każdego dnia spotykali się, rozmawiali, ustalali na gorąco konkretne działania,
których celem było przede wszystkim z jednej strony najpierw działanie profilaktyczne, a
później, kiedy widzieliśmy już więcej, reagowanie i wpisywanie się w działania rządowe.
Bardzo, bardzo dziękuję Wiceprezydentowi Siemiątkowskiemu, Wiceprezydentowi
Dyśkiewiczowi, a także Wiceprezydentowi Terebusowi, który w 2020 roku ten urząd
sprawował, wszystkim pracownikom urzędu również za zaangażowanie, za realizację
swoich zadań, które pozwoliły w 2020 roku skutecznie służyć mieszkańcom Płocka.
Dziękuję bardzo.”
(prezentacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, otwieram debatę nad "Raportem o stanie
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miasta Płocka". Proszę Państwa Radnych o zgłoszenia do dyskusji. No niemożliwe, że nie
ma zgłoszeń. W takim razie, Szanowni Państwo, być może będzie zgłoszenie telefoniczne.
Jeszcze parę sekund poczekam. Natomiast przypomnę Państwu, iż wpłynął do mnie
wniosek od Pana Jana Wyrębkowskiego z prośbą o możliwość zabrania głosu na sesji.
Przypomnę Państwu, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 28aa reguluje
kwestie dotyczące raportu zostanie jednostki samorządu terytorialnego i w takiej debacie
mogą sobie brać udział również mieszkańcy pod warunkiem, gdy w gminie powyżej
20 000 mieszkańców zbiorą pod swoim wnioskiem co najmniej 50 podpisów. Pan Jan
Wyrębkowski spełnił taki warunek, zatem bez głosowania będzie dopuszczony za
chwileczkę do głosu, ale jest jeszcze jest głos, prośba o zabranie głosu przez Pana
Radnego Jerzego Seweryniaka, proszę.”
Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Dziękuję, Panie Przewodniczący, za
udzielenie mi głosu. Wysłuchałem Pana Prezydenta, debatę, bardzo (niezrozumiały głos),
że w Ciechomicach została wyszczególniona ulica Ziołowa, która została wybudowana
dzięki Panu Prezydentowi i Wysokiej Radzie, która zagłosowała za tą ulicą. W imieniu
własnym i mieszkańców Panu, Panie Prezydencie, dziękuję bardzo. Następną sprawę
mam, wymóg rady osiedla Góry. Panie Prezydencie, chodnik na ulicy Kutnowskiej od
Toyoty do skrzyżowania miał być projektowany i wybudowany przez dewelopera w górę.
Na dzisiejszy dzień nie widać nic. Panie Prezydencie bym prosił, żeby Pan publicznie to
powiedział, bo rada osiedla domaga się takiej dyskusji. Bardzo dziękuję za informacje.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie
widzę żadnych zgłoszeń. Zatem zapraszam do mównicy Pana Jana Wyrębkowskiego.
Proszę bardzo. Bardzo bym prosił, że Pan spróbował zamknąć się w długim czasie, a
mianowicie dwadzieścia minut Panu daję.”
Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka
Rado! Szanowni Mieszkańcy Płocka! Zabieram po raz drugi głos odnośnie "Raportu o
stanie miasta". Zabrałem taki głos rok temu. Moja dyskusja wywołała tylko odzew od
Pana Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Pan Przewodniczący no stwierdził, prawda,
że propozycje, które stwierdzam są niemożliwe, powiedział, że delimitacji ulegają nie
tylko takie miasta, jak Płock, ale też inne miasta. Natomiast tutaj są nastąpiło pomylenie
pojęć, dlatego że delimitacja jest zupełnie coś innego niż depopulacja. Rzeczywiście wiele
miast ulega depopulacji, natomiast wiele miast rozwija się, takie miasta, jak Kraków,
Rzeszów, Żory, a też w naszym pobliżu Płońsk, w województwie mazowieckim, no już nie
mówię w Warszawie, ale Siedlce jeszcze takie miasto jest, które ulega rozwojowi. Pan
Przewodniczący zauważył, że mi się chce. Ja natomiast zauważam, że Państwo chociaż
żeście ślubowali pracować na rzecz Płocka Państwu, powiem tak generalnie, chyba się nie
chce. Mówię tak i tutaj popatrzcie na ten slajd, który tutaj chyba jeszcze jest, prawda.
Mówię, chociaż wiem, że byście chcieli takich słów ode mnie nie słyszeć, ale są to słowa
poparte rzeczywistą obserwacją funkcjonowania samorządu miasta Płocka. Proszę dalej.
Aha, ja mam tutaj (niezrozumiały głos). Proszę Państwa w Płocku dużo się dobrego
dzieje, nie powiem, że tylko się źle dzieje, natomiast musimy patrzeć na sprawy
strategiczne, w którym kierunku miasto zdąża. Miasto zdąża w kierunku miasta o
populacji około 90 000 w roku 2050 i powinniście Państwo to w swoich działaniach
zauważyć. W działaniach naszych możemy zauważyć, że następuje degradacja znaczenia
Płocka. Miasto, które kiedyś było stolicą Polski, coraz mniejszą odgrywa rolę. Nie jest
kreowany rozwój miasta. Narasta chaos przestrzenny. Zagrożone jest bezpieczeństwo
publiczne. Miasto nie jest przystosowane do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.
Nie ma zewnętrznego i wewnętrznego systemu dróg dojazdowych, ewakuacyjnych i
ratowniczych. Państwo powinniście to wszystko widzieć. Brak perspektywicznej wizji
funkcjonowania oraz ukształtowania miasta adekwatnie do uwarunkowań, potencjału oraz
zadań i do oczekiwań mieszkańców. Takie są moje spostrzeżenia. To są spostrzeżenia
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strategiczne dotyczące stanu aktualnego i przyszłości na bazie aktualnych działań, jakie
budujemy tutaj, przyszłości Płocka. Nie jest ten mądry, kto wiele spraw umie, lecz ten kto
złe od dobrego rozeznać rozumie. Tego nam wszystkim potrzeba. Ja nie mam tutaj
patentu na mądrość. Wiem, że też mi wiele rzeczy brakuje i w swojej karierze zawodowej
musiałem zajmować się sprawami, o których nie miałem, powiem, dobrego pojęcia, ale
sztuka to jest zbudowanie dobrego zespołu, który z zagadnienia, które stoją przed daną
osobą, potrafi zbudować. Takiego zespołu, powiem, w samorządzie Płocka nie ma, o czym
się Państwo przekonacie dalej. Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko
rozumieć. Należy rozumieć zagadnienia. Nie ma się co obawiać trudnych wyzwań, bo
realizując małe wyzwania nie osiągniemy wielkich celów. Proszę Państwa, Pan
Przewodniczący mówił, że no jest to niemożliwe. Pokazuję tutaj kilka przykładów takich,
że wiele rzeczy, które nam się wydaje niemożliwe, gdzieś indziej są możliwe. Przykład
Krakowa, Małopolski, Śląska, wspaniale zurbanizowana część obszaru Polski. I tutaj
Państwu chcę go zwrócić uwagę na to, że to się dzieje za pieniądze z Krajowego
Funduszu Drogowego, którego gros jest tworzone przez płocką produkcję. W cenie paliw
od 1994 roku jest podatek paliwowy i proszę Państwa płocka produkcja daje około 60
procent tych środków. Jest to około 6 - 7 000 000 000 każdego roku. Zauważcie Państwo,
że od 1994 roku w Płocku nic się nie wydarzyło w zakresie budowy dróg krajowych z tego
Krajowego Funduszu Drogowego. O czym to świadczy? Czy to jest naprawdę niemożliwe
cokolwiek załatwienie? Czy my używamy nie takich działań, nie takich instrumentów,
jakie powinniśmy używać? Kraków, proszę Państwa, miasto 800 000 ludzi, zobaczcie jak
jest zaplanowanie. Czy jest coś bardziej trudnego w przypadku Płocka niż w przypadku
Krakowa? Mają cztery obwodnice. Oni nie tylko, że mają na rysunku, ale oni to już
kończą. My nawet jeszcze nie mamy tego w planach, nawet w koncepcjach
samorządowych tego nie ma. Szczecin - drugie miasto, 400 000 ludzi, podobne
rozwiązania. Słupsk - miasto 90 000 ludzi, również ma rozplanowane funkcjonowanie
miasta zarówno w układzie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Proszę Państwa, po moim
w wystąpieniu była kolejna sesja, dwudziesta druga, omówienie postępu prac
przygotowawczych dotyczące budowy CPK ze szczególnym uwzględnieniem komponentu
kolejowego w pobliżu Płocka. Proszę Państwa, ja cztery razy przesłuchałem tą sesję i
powiem, moja konsternacja była naprawdę wielka tą sesją. Dlaczego? Pan
Przewodniczący... Pan pierwszy występował Pan Prezydent. Powiedział, że kibicuje,
prawda, portowi CPK. Występował również tutaj Pan Kominek i mówi, że monitoruje w
ogóle postęp prac i zauważa duże opóźnienie przy tym wszystkim. Pan Kominek
monitoruje postęp prac przy projektowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego,
natomiast nie monitoruje postępu prac nad rozpatrywaniem na przykład mojego wniosku
o strategiczny plan bezpieczeństwa, rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju miasta
Płocka, który w samorządzie jest od 9 października 2019 roku, więc w tym roku
będziemy dwa lata mieli, jak macie ten wniosek i nie potraficie Państwo z takim
wnioskiem istotnym dla funkcjonowania Płocka uporać się. Zabierał też Pan głos Pan
Marszałek Struzik. Zauważył, że potrzeba integracji, rok temu to oświadczył. Integracji
działań przez ten rok no nie widać, prawda, odpowiednich działań, żeby ta integracja
nastąpiła. Zabierała głos Pani doktor... Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania
Regionalnego Pani Elżbieta Kozubek. Zapytała się, czy zarząd CPK planuje wybudowanie
Centralny Port Komunikacyjny bez lotniska. No w Płocku się miała okazję zapytać
urzędników z Warszawy, czy oni takie mają plany no. No, jeżeli się poważnie myśli o
planowaniu regionalnym na Mazowszu, to powinny te sprawy być takiej Pani Dyrektor
doskonale znane. Nie zauważam, proszę Państwa, w okresie dwudziestu lat
funkcjonowania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego merytorycznego działania,
a szczególnie merytorycznego oddziału, oddziału który jest w Płocku. No proszę Państwa,
siedzi kilkanaście urzędników na Kolegialnej i kilkadziesiąt urzędników odnośnie strategii i
rozwoju miasta w urzędzie miasta i nie ma współpracy, proszę Państwa, nie ma
rozwiązań. Czego potrzeba tutaj? Nie rozumiem tego zagadnienia. No i Pan
Przewodniczący powiedział, prawda, na koniec, że trzyma kciuki za powodzenie
Centralnego Portu Komunikacyjnego. Proszę Państwa, kibicowanie, zauważanie
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spostrzeżeń, trzymanie kciuków, to nie są działania, które prowadzą do sukcesu. Bo
czego brakuje. Zabrakło, proszę Państwa, na tym spotkaniu propozycji współpracy, jak
również propozycji rozwiązań. Przecież Państwo jako samorządowcy, jako gospodarze na
danym terenie nie tylko powinniście no oczekiwać, że urzędnicy w Warszawie wam
rozwiążą problemy, ale powinniście występować z merytorycznymi propozycjami
rozwiązań. Trudno oczekiwać od urzędników w Warszawie, że oni doskonale rozwiążą
funkcjonowanie Płocka. To będziemy czekali do końca tej kadencji, następne kadencje i
prawdopodobnie w roku 2037, kiedy będzie 800 lat lokacji Płocka będziemy witali jako
mieszkańcy Płocka jako miasta stutysięcznego. Takie będą efekty tych naszych
aktualnych działań. Aby odnieść sukces, twoje pragnienie sukcesu musi być większe niż
Twój strach przed porażką. Proszę Państwa nie ma się czego bać. Trzeba występować z
merytorycznymi wnioskami. Porażka wystąpień merytorycznych jest, musi być
wkalkulowana w sukces. To słowa Billa Cosby'ego na pewno wszystkim znane. Ten kto
myśli, że może i potrafi, może i potrafi. Ten, kto myśli, że nie może i nie potrafi nie może
i nie potrafi. To (niezrozumiały głos) prawo. I to jest... Widzę, że jest urwany tutaj. Już w
tej chwili nie pamiętam czyje to mądre słowa. (niezrozumiały głos) Nie, jest to jakieś...
(niezrozumiały głos) Dobrze, nie ma (niezrozumiały głos). Proszę Państwa, Państwo
musicie jako samorząd wyjść ze swojej strefy komfortu. Jesteście w strefie komfortu, nie
wychodzicie poza swoją strefę komfortu. Boicie się porażek. Nie stworzyliście przed 30 lat
merytorycznego zespołu, który podoła zagadnieniom, które samorząd Płocka powinien
zrealizować. Trzeba... W okresie wychodzenia z różnymi propozycjami nabywa się wiedzę,
doświadczenie, zdobywa się dobry zespół ludzi, który danym problemom poradzi. No i
efektem tego jest, proszę Państwa, sukces, rzeczywiste bezpieczeństwo, które w
przypadku Płocka jest potrzebne, szczególnie potrzebne. Nie ma drugiego według mnie
miasta, które tak potrzebuje bezpieczeństwa publicznego, natomiast Państwo w swoich
raportach o stanie bezpieczeństwa pomijacie naprawdę merytoryczne podejście do tego
zagadnienia. Przyjmujecie, prawda, bo jakiś urzędnik, czy grupa urzędników coś
przygotowali. Głosujecie za, jesteście z tego wszystkiego zadowoleni. Największym
zagrożeniem dla większości z nas nie jest to, że postawimy sobie za wysoki cel i nie
osiągniemy go, ale że postawimy sobie za mały cel i osiągniemy go. Michał Anioł tym
przypadku. Wiemy, kto powiedział, proszę Państwa. Państwo macie małe cele, nie macie
Państwo dużych celów. Być może te cele wykonujecie i prawda jesteście z tego
zadowoleni. Ale takimi metodami, jeżeli będziemy sobie stawiali tak niskie cele, jakie
Państwo macie, no Płock nie będzie miastem takim, jakim mógłby być. Jeśli czegoś nie
zmieniasz, to znaczy, że to wybierasz. Musicie Państwo wykazać wolę zmiany tego
wszystkiego. Trwanie na tym wszystkim, prawda, i widzieć lub udawać, że się tego nie
widzi, no nie prowadzi do tego, co tutaj byśmy oczekiwali. Proszę Państwa i tutaj mamy
aktualną mapę działań, stan na dzień 18.06. Generalnej Dyrekcji, co się buduje.
Popatrzcie Państwo gdzie jest Płock. Popatrzcie Państwo na rozwiązania dla wielu
miejscowości, jak Generalna Dyrekcja planuje. Ona planuje za te pieniądze w dużej
części, które powstają w Płocku, z opłaty paliwowej, która idzie do Krajowego Funduszu
Drogowego 80 procent i 20 procent do Krajowego Funduszu Kolejowego. Takie
rozwiązania aktualnie obowiązują, koncepcje rozwiązań przygotowane tutaj dla naszego
regionu, dla Mazowsza. Zobaczcie Państwo trochę się zmieniło, nie wiem dlaczego, czy to
przypadek, czy szczęście, ale no droga S10 nie wychodzi z Torunia, tylko w tej chwili z
Włocławka. Włocławek sobie tutaj, nie wiem, czy załatwił, czy im zaproponowano takie
rozwiązanie i Włocławek, miasto, które będzie blisko Płocka, które jest blisko Płocka,
będzie miało wspaniałe rozwiązania. Płock takich rozwiązań jeszcze nie ma. No i tutaj,
proszę Państwa, ten plan, który przygotował zespół Mazowieckiego Biura Planowania
Regionalnego, który obowiązuje dla Mazowsza. Mówiłem o tym - jest to plan bardzo zły,
tutaj nie ma żadnej wizji, nie ma widzę woli zmiany, prawda. Zarówno Państwo, jak i,
prawda, samorząd województwa mazowieckiego nad tym no siedzi, prawda, jest z tego
widocznie zadowolony, chociaż powiem dziwię się, że w ogóle taka propozycja
zagospodarowania dla serca Polski, Mazowsze serce Polski, hasło którym się posługuje
samorząd województwa, czy to wyszło od nich. Gdybyśmy taki plan zrealizowali
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Mazowsze serce Polski byłoby bardzo słabym sercem, a chyba nie o to nam chodzi. No i w
tym planie nasz Płock, tak by wyglądał. Uważam, że też to są rozwiązania, które są
nieprawidłowe i też Państwu to już powtarzam, powinniście Państwo dążyć do tego, żeby
te plany zmienić, dlatego że jeżeliby cokolwiek wydarzyło się na Orlenie, to główna droga
dla Płocka jest poza Orlenem, nie wiem, czy dziesięć, czy piętnaście kilometrów, czy
mniej, ale w każdym bądź razie ani do Płocka wjechać, ani z Płocka wyjechać, brakuje
odpowiedniego systemu. Tutaj nie musi być tylko jedna droga, tu musi być odpowiedni
system. Każda myśli jest jak ziarno. Gdy sadzisz chwasty nie oczekuj, że wyrosną fiołki.
Każde działanie, proszę Państwa, Państwa tutaj jako samorządu, musi być przemyślane.
Powiem, w okresie samorządu powstało wiele takich chwastów albo mało szlachetnych
rozwiązań. Już nie będę ich wymieniał, ale największe to rozwiązanie, taki chwast, który
jest - nabrzeże, które już Pan Prezydent się tym chwali, jak to było wspaniałe
rozwiązanie, obwodnica Płocka. Będę o tym trochę... powiem później, jak będę
(niezrozumiały głos) Pesymista widzi trudności w każdej możliwości. Optymista widzi
możliwość w każdej trudności. Słowa Winstona Churchilla. Proszę Państwa, życzyłbym,
żebyście Państwo byli optymistami i w każdej trudności widzieli możliwość rozwiązań
odpowiednich. No i tutaj taka uwaga, prawda, to już o tym mówiłem, nie będę tego
czytał, lecimy dalej. Proszę Państwa - Polska sercem Europy, też to hasło. Hasłami nie
zbudujemy potęgi Polski, nie zbudujemy siły Mazowsza, nie zbudujemy odpowiednich
rozwiązań dla Płocka. Polska sercem Europy. Mazowsze sercem Polski. Powiat płocki
dobrze używany. Płock dobrze ukształtowany. Miasto Płock miastem dynamicznego
rozwoju w nieustającym tempie. No to są tylko hasła, ale rozwiązań pod te hasła nie
mamy. Natomiast zobaczcie Państwo, jakie wspaniałe jest tutaj, no może dobrze nie
widać, ale postarajcie się Państwo zauważyć, że Polska rzeczywiście może być tym
sercem Europy i Płock również może być miastem bardzo dobrze usytuowanym, bo
miastem na wszystkich kierunkach integracji europejskiej, tylko to trzeba wykorzystać.
Na te tematy, proszę Państwa, ja tylko nie tu z Państwem dyskutuję, ale z wieloma
środowiskami politycznymi, naukowymi, inżynierskimi. I tutaj Państwo macie przykład,
miałem mieć prelekcję w październiku w Towarzystwie Naukowym Płockim. Zamierzenie
było takie, że przedstawię te wszystkie uwarunkowania funkcjonowania Płocka,
możliwość zrównoważonego rozwoju, bo tego zrównoważonego rozwoju nie ma. Tutaj
jest kształtowanie chaosu przestrzennego, nie zrównoważonego rozwoju. No niestety
covid nam to wszystko popsuł. Następstwem mojej prelekcji miała być konferencja
zwołana przez Towarzystwo Naukowe Płockie z zaproszonymi gośćmi. No niestety to się
nie udało jeszcze do tej pory. Również w zeszłym roku na początku lipca miało być forum
budowlane na temat zrównoważonego budownictwa. Miałem zaproszenie, żeby tam mieć
prelekcję na temat zrównoważonego rozwoju Płocka. No też to się nie udało. Miało być to
w tym roku. No w tym roku też covid. Temat jest otwarty. Polska sercem Trójmorza,
proszę Państwa. Zobaczcie Państwo, jakie mamy tutaj wspaniałe warunki dla
funkcjonowania Polski. Droga Via Europe, co prezentowałem, tylko pokazuję ją, prawda,
jak ona może być i ona może przechodzić przez Płock. I teraz tutaj mamy planowany
przebieg drogi Via Carpatia. Natomiast, proszę Państwa, w uwarunkowaniach Płocka
istotnym elementem jest, czego tutaj Państwo nie zauważacie, to tutaj, proszę Państwa,
jest doskonałe miejsce na centralny węzeł multimodalny. Zobaczcie Państwo, że w
planach, które są, jest węzeł planowany w Bydgoszczy i w Warszawie. To jest odcinek
około 250 km Wisły. Natomiast no węzeł multimodalny w Warszawie może być tyko dla
Warszawy. Przecież cały region centralnej Polski nie będzie wjeżdżał do stolicy Polski i nie
będzie tam dokonywany przeładunek towaru. Potrzeba na tym odcinku. I dobrze się
składa, że na końcu wpływu zbiornika włocławskiego jest miejsce na centralny węzeł
multimodalny tutaj i powinniśmy to wykorzystywać w naszych działaniach
marketingowych. No takie działania…”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta
dwadzieścia minut. Bardzo proszę o podsumowanie.”
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Płocka

powiedział:

„Mija

Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Biała księga transportu, strategia Komisji
Europejskiej do 2050 roku. Więc powinniśmy tą strategię, które już obowiązuje dziesięć
lat ją wdrażać. Samorządy nie przedstawiły żadnych propozycji. Organy centralne też tym
zagadnieniem
się
nie
zajęły.
Strategiczne
cele
koncepcji
przestrzennego
zagospodarowania kraju 2030. Proszę Państwa, zwracam uwagę, że wszystkie
propozycje, które przedstawia Generalna Dyrekcja, jak również CPK, niektóre się
pokazują, one nie realizują strategii Komisji Europejskiej i nie realizują sześciu
strategicznych celów koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Państwo tu
jako samorząd i Urząd Miasta Płocka powinien zgłaszać to. No przecież nie czekajcie
Państwo na to, prawda, nie kibicujcie tym rozwiązaniom, nie trzymajcie kciuków, że ktoś
tam, prawda, znajdzie dobre rozwiązanie. Powinniście analizować, powinniście zgłaszać
odpowiednie wnioski. Proszę Państwa i tu mamy Mazowsze. I mamy tutaj Płock niespotykana koncentracja zakładów dużego ryzyka. I tu mamy tą delimitację obszaru
funkcjonalnego Płocka, który powinien być wzorcowo rozplanowany. Delimitacja, nie
depopulacja. Delimitacja, określenie granic. Powinniśmy to rozumieć. I tu wszystkie
uwarunkowania funkcjonowania Płocka. Ja je tam prezentuję na Facebooku. Tu już
Państwu któryś raz prezentuję. Powinniście Państwo widzieć, co się bierze pod uwagę.
Projektowi Płock należy nadać cechy smart. Na czym to polega. No Projekt Płock, tak jak
wszystko, musi być zaplanowany. Ja mam tutaj pilot. Ktoś tworzył detale do tego pilota i,
prawda, każdy detal składał się w tego pilota. Jeżeli mamy Projekt Płock, to my musimy
wiedzieć, jakie rozwiązania będziemy przyjmowali, żeby ten Płock dobrze funkcjonował.
Specyficzny, mierzalny, ambitny, realny, terminowy. Konieczna jest mapa drogowa. Pan
Prezydent, jak również Państwo, nie wskazaliście mapy drogowej, dokąd zmierzacie, jakie
macie poszczególne etapy. Ja przy opiniowaniu strategii zrównoważonego rozwoju do
2030 roku wskazałem, prawda, dwanaście kroków. Przez już ponad dwa lata samorząd
Płocka nawet nie zrobił jednego kroku. Nie tylko samorząd Płocka, ale samorząd
województwa to samo. Płock czym może być - atrakcyjnym ośrodkiem regionalnym,
Płock miastem europejskim, leżącym na wszystkich kierunkach działań do integracji
europejskiej, Płock może być marką europejską, Płock ośrodkiem regionalnym z
obszarem funkcjonalnym w zawartej pomiędzy obszarami funkcjonalnymi Olsztyna,
Warszawy, Łodzi i Bydgoszczy z Toruniem i Płock może być potencjalnym ośrodkiem
wojewódzkim.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę o
podsumowanie. Dwadzieścia cztery minuty minęły.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Róża wiatrów,
proszę Państwa, mówi o kierunkach i prędkościach wiatru. Powinniście Państwo wiedzieć
to, że w przypadku awarii na Orlenie pewne tutaj czynniki związane z awarią będą się
przemieszczały na miasto. Miasto nie ma, jak powiedziałem, odpowiedniego systemu
dróg dojazdowych, ewakuacyjnych i ratowniczych. Działania muszą prowadzić do celu.
Aktualnie to ja nie widzę, żebyście Państwo wiedzieli, gdzie jest ten Państwa cel.
Jesteście Państwo w ciemności, nie widzicie drogi, nie widzicie miejsca, do którego
chcecie zdążyć. Nadrzędnym celem zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa dla
mieszkańców obszaru i dla funkcjonowania strategicznego kompleksu przemysłowego
Polski. To powinno być celem nadrzędnym. Powinno być główny cel strategiczny
rozbudowanie tego odpowiedniego miasta Płocka, które będzie dobrze funkcjonowało. I,
proszę Państwa, na bazie tych ostatnich rozwiązań, które przedstawiła Generalna
Dyrekcja zmieniłem mapę dla Polski. Pokazuję, jak powinna przebiegać ta droga w
pobliżu Płocka. Od Włocławka po północnej stronie powinniśmy w rejonie Słupna
przekroczyć Wisłę i tutaj iść do Centralnego Portu Komunikacyjnego i dalej do Kocka. To
powinno być zbudowane jako droga, dałem propozycję Via Mazovia, jako część
aglomeracyjnej obwodnicy Warszawy. No i tak powinna tutaj już przejść bez żadnych
zmian droga Via Europe. Dlaczego? W rozwiązaniach Generalnej Dyrekcji wszystkie ruchy
koncentrują, wszystkie potoki samochodowe koncentrują się w Warszawie. Potrzeba
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innych rozwiązań. Poza tym uwarunkowania Płocka, który funkcjonuje tutaj ze
strategicznym kompleksem, gdzie ma wysokiej klasy ratownictwo chemiczne, wysokiej
klasy straż pożarną, powinny mieć możliwość szybkiej reakcji na terenach całej Polski,
jak również przyjmowania powinniśmy mieć pomocy, bo nigdy nie wiadomo, co tu się
wydarzy. No i rozwiązania dla Mazowsza pokazuję, prawda, co wdrażane, strategia
Komisji
Europejskiej,
sześć
strategicznych
celów
koncepcji
przestrzennego
zagospodarowania 2030, decyzja rządu RP o budowie Centralnego Portu
Komunikacyjnego. Tutaj jest tylko, no nie zmieniłem, prawda, ja pokazałem, że ta droga
Via Mazovia przechodziłaby od strony wschodniej. Generalna Dyrekcja optuje za tym,
żeby była ona z tej strony. Niewielka zmiana, ale można to wszystko rozwiązać. Proszę
Państwa, i tu mamy to nabrzeże nasze. No powiem wspaniała alokacja Płocka nad Wisłą,
rzeką. Powinniśmy…”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Janie,
ostatnia minuta. Za minutę proszę wyłączyć mikrofon.”
Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Pan jeszcze wytrzyma, Panie Przewodniczący, bo…”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Wytrzymujemy
z Panem bardzo długo. Proszę minutę. Ostatnia minuta.”
Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Nie podejmujecie żadnych działań. Co z tego, że
wysłuchacie, jak nie potraficie z merytorycznych...”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pana
Sekretarza bardzo proszę o patrzenie na zegarek i za minutę o sygnał do Panów o
wyłączenie mikrofonu. Proszę o podsumowanie.”
Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Proszę Państwa, pokazuję tą drogę nadwiślańską od
od Kępy Polskiej do Brwilna i mamy drogę od Włocławka do Wyszogrodu. Droga istotna
dla bezpieczeństwa. Powinniście Państwo widzieć, nie powinniście Państwo dla
perspektywicznych rozwiązań robić barier architektonicznych. Proszę Państwa, to na wzór
na przykład tego co w Moskwie. Tam oni siedemnastym roku zbudowali takie molo, nie
wzdłuż Moskwy rzeki, tylko prostopadle i zrobili bulwar.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy.
Minęło trzydzieści minut. Miał Pan dwadzieścia. Dziękujemy Panu bardzo. Kolejny głos w
dyskusji będzie należał do Pana Sekretarza Tomasza Kominka. A ja z dużą przykrością
muszę stwierdzić, Panie Janie, że nie przeczytał Pan dokumentu w oparciu o który złożył
Pan wniosek. Dyskutujemy, dyskutujemy dzisiaj na sali o "Raporcie o stanie miasta
Płocka za rok 2020". W tym Pana wystąpieniu może, nie wiem, może jeden procent
można by tak podsumować. Ale dziękujemy bardzo. Znalazł Pan sto osób, które uwierzyło
Panu, że będzie Pan właśnie taki sposób tą debatę prowadził. Nie po raz pierwszy
rozczarował nas Pan. Dziękujemy bardzo. Pan Sekretarz ma głos, proszę.”
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, za
głos. Szanowni Państwo! Nie wiem, czy Państwo wyłapali tę jedną skandaliczną sytuację,
którą zaprezentował Pan Jan Wyrębkowski. Mianowicie sam Pan inż. Wyrębkowski mówił
o tym, że szczegóły, że detale budują całe zestawienie i cały obszar. Natomiast ja nie
wiem, kto Panu pomagał w przygotowaniu tej prezentacji, natomiast musi Pan zwrócić
uwagę, że jeżeli Pan chce pouczać mieszkańców, samorządowców ziemi płockiej,
samorządowców Płocka, samorządowców ziemi mazowieckiej, to nie może Pan - i to
mówię Panu jako dobry duch - nie może Pan odnosić się do słów Billa Cosby'ego, który,
Szanowny Panie, w 2018 roku został skazany prawomocnym wyrokiem za nadużycia
seksualne. Proszę Pana, to jest skandaliczne, że Pan wprawia tu nas w pewne jakby
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skomplikowane sytuacje, a sam Pan powołuje się na człowieka, który jest skazany
wyrokiem prawomocnym za nadużycia seksualne przez okres swojego życia i Pan śmie
nas pouczać jego cytatami. To wstyd, Panie Janie!”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Ja, chociaż Pan poświęcił w swojej wypowiedzi sporo zdań pod moim adresem, ja
chciałbym się trzymać tematu. Jesteśmy w „Raporcie o stanie miasta za rok 2020”,
dlatego teraz tej dyskusji nie będę z Panem prowadził. Natomiast, jeżeli Pan zechce
kiedykolwiek na poważnie porozmawiać komisja inwestycji zawsze, na komisji inwestycji
zawsze ma Pan taką możliwość. Ale bardzo prosimy z tematami nowymi, a nie po raz
kolejny z ośmioma mostami, które Pan maluje na swoich mapach przez Płock.
(niezrozumiały głos) Nie, racjonalność, racjonalność i jeszcze raz racjonalność. Niech Pan
sobie w końcu sam odpowie na pytanie, dlaczego my musimy dzisiaj naprawiać
zaniedbania, które popełnili między innymi eksperci od budownictwa, którym Pan jest, w
Płocku w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, dlaczego jesteśmy w czarnej
dziurze komunikacyjnej, która dzisiaj dopiero, z której próbujemy wyjść, ale niestety
zaniedbania lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych sprawiają, że nie jest nam to łatwo.
To po pierwsze. A po drugie, dlaczego Pan jest zawsze osamotniony, Panie Janie? Jest Pan
członkiem stowarzyszenia inżynierów. Prosiłem Pana kiedyś, żeby, jeżeli ma Pan poparcie
w tym forum, w tym gremium, żebyście Państwo jakieś oficjalne wystąpienie popierające
Państwa złożyli. Nie doczekaliśmy się tego na przestrzeni kilku lat. Być może, dlatego że
Państwo inżynierowie szybko dostrzegli abstrakcje, które Pan przedstawia. Są fajne,
piękne, idealistyczne hasła kompletnie nieprzystające do rzeczywistości, przede
wszystkim do rzeczywistości finansowej i potrzeb, i decyzyjności naszego miasta. To po
pierwsze. Drugie - powołał się Pan na Towarzystwo Naukowe Płockie, którego chyba jest
Pan członkiem, ale jakoś nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek ktokolwiek z
Towarzystwa Naukowego Płockiego również wystąpił do nas z jakimś dokumentem
popierającym Pana idee, Pana wizje. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos
jeszcze w tym punkcie? Nie widzę, zatem zamykam debatę nad "Raportem o stanie
miasta" i przechodzę do punktu c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
udzielenia Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania. Proszę Państwa Radnych...
Proszę o pulpity do głosowania, a Państwa Radnych proszę o zagłosowanie. 15 na tak, 9
przeciw. Stwierdzam, iż Rada Miasta Płocka udzieliła wotum zaufania Prezydentowi Miasta
Płocka. Gratulujemy, Panie Prezydencie.”
UCHWAŁA NR 537/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania stanowi załącznik nr 7 o
niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5
Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2020-2024”, przyjętego Uchwałą Rady Miasta
Płocka nr 282/XV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do punktu piątego: sprawozdanie z działań podejmowanych w 2020 roku w ramach
realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Miasto Płock w latach 2020-2024”. Otrzymaliśmy obszerny materiał. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby się do tegoż materiału odnieść bądź ma jakieś pytania? Chwilkę
poczekamy, żeby może umożliwić połączenie zdalne. Chyba nie ma takich zgłoszeń.
Zatem poddaję pod... Czy ktoś z Państwa Radnych na sali chciałby zabrać głos? Również
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nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie dokumentu dotyczącego
„Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy”. Proszę o
pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na
tak, przy 2 wstrzymujących przyjęliśmy program.”

Ad. pkt 6
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt siódmy: podjęcie uchwał, a nie, przepraszam, przyjęcie...
punkt szósty: przyjęcie protokołu obrad XXXI, czyli poprzedniej sesji Rady Miasta Płocka
z 27 maja 2021 roku. Czy jakieś pytania, wątpliwości do protokołu? Nie widzę. Dziękuję.
Proszę o pulpity do głosowania i proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. 24
osoby na tak. Jednogłośnie przyjęliśmy protokół.”

Ad. pkt 7
I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata
2021-2049 (druk nr 565),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021 (druk nr
566),
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 565 stanowi załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu.
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 566 stanowi załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do punktu siódmego: podjęcie uchwał w sprawach. Etap pierwszy - dyskusja i zgłaszanie
wniosków. Tradycyjnie, Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, połączymy dwa pierwsze
punkty jako zbieżne tematycznie, a mianowicie punkt pierwszy - projekt uchwały na
druku nr 565 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na
lata 2021-2049 oraz punkt drugi - projekt uchwały na druku nr 566 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021. Do obydwu tych dokumentów złożone
zostały pisemne autopoprawki, które posiadamy. Widzę pierwsze zgłoszenie w dyskusji.
Pani Radna Wioletta Kulpa, proszę.”
jPani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Mam pytanie dotyczące
uzasadnienia do zmian w budżecie, strona piętnasta. Chodzi o zamianę działek pomiędzy
miastem a Rynexem. Jak rozumiem wartość działek, które przejmujemy od Rynexu, czyli
Nowy Rynek, jest 5 700 000, natomiast rozumiem, że przekazujemy 7 000 000 zł. I
chciałabym wiedzieć, skąd są te różnice i czy Rynex tą kwotę dostaje dodatkową, czy to
są jakieś inne działki, które podlegają zamianie, które znalazły się w tej uchwale
budżetowej. I druga kwestia jeszcze z tym związana. W projekcie uchwały - a zawsze o
to prosiliśmy - który mówi o zamianie działek, nie ma mapki. Ja chciałabym wiedzieć
dokładnie, które są to działki przy ulicy Bielskiej, które podlegają zamianie na Nowy
Rynek. W związku z tym proszę o wyjaśnienie tych kwot i później ewentualnie o
uzupełnienie materiału, jeśli chodzi o uchwałę o zamianę działek. Dziękuję.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan
Skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę.”
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Znaczy, jeśli chodzi może
od drugiej części, to myślę, że poprosimy za chwilę Panią Beatę Pomianowską, żeby
taką... takie mapki dostarczyła do tej swojej uchwały, która jest tam trochę dalej,
dotycząca właśnie tej zamiany. Natomiast co do kwot, to jest tak, że wycena działki na
Nowym Rynku, to jest właśnie około 7 000 000 zł, natomiast wyceny naszych działek
miejskich to jest 5 700 000 z ogonkiem i 1 200 000 będzie miasto dopłacać spółce Rynex
przy tej zamianie, nie odwrotnie. Tak że tak to wygląda. Co do szczegółów, to myślę, że
Pani Beata Pomianowska przy okazji swojej uchwały dotyczącej zamiany pewnie odpowie,
dokładnie opowie, które to są działki. One chyba były wymienione z numerów, ale pewnie
bez mapki przy tej uchwale dotyczącej samej zamiany.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo Panu Skarbnikowi. Pani Radna Daria Domosławska, proszę.”
Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Moje pytanie będzie dotyczyło
autopoprawki, która notabene bardzo mnie ucieszyła, czyli przeznaczenie kwoty 290 000
na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 wraz z termomodernizacją.
Chciałabym się dowiedzieć o zakres prac i ewentualne terminy, kiedy te prace zostaną
rozpoczęte.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I ponownie Pan
Skarbnik. Proszę bardzo.”
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Znaczy mnie to w ogóle
nie ucieszyło, bo ja zakładałem, że się zmieścimy w tym budżecie, który mieliśmy, czyli 1
000 000 zł, nie będziemy musieli dokładać. A serio, to dokładamy te 290 po prostu,
ponieważ takie były oferty już w tej chwili, czyli oferty są na stole, za chwilę będzie
podpisana umowa, myślę, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni i prace powinny
się rozpocząć jeszcze w wakacje, dlatego tak chcieliśmy. To wczoraj, tak naprawdę, był o
godzinie dwunastej otwierany przetarg, dlatego też z autopoprawką czekaliśmy tak długo
do samego końca, żeby móc tą inwestycję rozpocząć jeszcze w te wakacje. A zakres z
tego, co wiem, to przede wszystkim to jest i wymiana, to w zasadzie jest taki lifting
środka całkowity, czyli wymiana parkietów, środka, ale również docieplenie, a głównie
zmiana również dachu, ponieważ dach przecieka. Żeby móc zrobić cokolwiek w środku, to
należy zacząć od wymiany dachu.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo. Co do tej mapki, to chyba najlepszym momentem do zaprezentowania to właśnie
będzie po dwunasty, gdy będziemy omawiać projekt uchwały dotyczący zamiany
nieruchomości. Będzie mapka wtedy, mamy już sygnał, dobrze. Natomiast, czy ktoś
jeszcze z Państwa Radnych ma jakieś pytania szczegółowe dotyczące druków 565 i 566?
Pan Przewodniczący Tomasz Maliszewski, proszę bardzo. Czyżby nie działał sprzęt?”
Pan Tomasz Maliszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Panie Skarbniku, proszę mi
powiedzieć, zdejmujemy pieniądze z budowy ulicy Wyszogrodzkiej 400 000, co jest
powodem? Bo tutaj jakby mamy dalej informację, że utrzymanie budynku, modernizacja
bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej nr 21 i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego
zdejmujemy 400 000?”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I ponownie Pan
Skarbnik.”
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Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Nie zdejmujemy tych
400 000, Panie Radny, tylko przesuwamy je na rok 2022, ponieważ w tej chwili trwa
proces wyboru wykonawcy tego projektowania i na pewno nie zakończy się to
projektowanie tak, żeby móc w tym roku zapłacić. Stąd jest to tylko przesunięcie.
Natomiast ten odcinek od Kilińskiego do Spółdzielczej, jeśli ja się nie mylę, jakby będzie
rozpoczęte projektowanie i pewnie zakończone na początku następnego roku, stąd jakby
przesunięcie tych 400 000 z tego roku na następny. Natomiast to nie miało nic wspólnego
z jakimkolwiek zaniechaniem tego, broń Boże, ponieważ chodzi o to, żebyśmy mieli
projekt w momencie, kiedy ruszy kolejna perspektywa unijna, ponieważ chcielibyśmy z
tych środków ten odcinek Wyszogrodzkiej poprawić.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. I ponownie Pani Radna Wioletta Kulpa.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Jeszcze w sprawie
autopoprawki. Na drugiej stronie jest kwota 580 000, którą zwiększamy i przeznaczamy
na przygotowanie umów i świadczeń w pomocy prawnej na rzecz organów Gminy Miasto
Płock i Urzędu Miasta Płocka, Wydział Organizacyjny. Proszę o wytłumaczenie. Chodzi
tutaj o umocnienie skarpy wiślanej w Płocku na odcinku od hotelu Starzyński do kościoła
Świętego Bartłomieja. Proszę o informację. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I ponownie Pan
Skarbnik.”
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „To jest kwota, z którą się
nie zgadzaliśmy przy tej inwestycji. Nie pamiętam już, czy to był rok 2016 czy
siedemnasty. To umocnienie skarpy właśnie od Starzyńskiego tutaj do pomnika Bolesława
Krzywoustego, tam był problem z drogą dojazdową, która była... musiała być umocniona,
żeby móc zabić większe gwoździe niż było to pierwotnie planowane. I o takie dodatkowe
pieniądze z tego, co pamiętam około 800 000, wystąpiła Polaqua. Z tego, co wiem, to
nasze inwestycje jakby nie zgadzały się z tymi dodatkowymi kosztami, stąd była jakby
sprawa w sądzie i w sądzie jakby nazwijmy to połowicznie wygraliśmy, połowicznie
przegraliśmy, stąd jest wyrok sądu, który już, sądu apelacyjnego, ponieważ
odwoływaliśmy się od decyzji sądu pierwszego. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok
pierwszej instancji i stąd jest konieczność zapłacenia za te prace.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń ze strony Państwa Radnych do tych dwóch projektów,
zatem przechodzimy do punktu trzeciego.”

3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze

oraz

sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2020 rok (druk nr
542):
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za
2020 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock,
c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych
przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za
2020 rok,

4. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania
Budżetu Miasta Płocka za 2020 rok (druk nr 543):
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a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Płocka za 2020 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym
przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta,
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2020 rok, z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia Gminy-Miasto
Płock stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie finansowe Gminy-Miasto Płock sporządzone na dzień 31.12.2020 roku stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt trzeci projekt uchwały na druku nr 542 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2020
rok. I tutaj mamy po kolei kilka podpunktów, a mianowicie: rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania Budżetu Miasta Płocka za rok 2020, rozpatrzenie sprawozdania finansowego
Gminy-Miasto Płock, informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Prezydenta
Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2020 rok. Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos? Mieliśmy spotkania komisji wspólne. Mieliśmy możliwość
dyskusji również na komisjach. Czy może Komisja Rewizyjna chciałaby odczytać jakieś
dokumenty raz jeszcze? Chyba wszyscy Państwo znacie te dokumenty, więc pewnie takiej
potrzeby nie ma. W takim razie otwieram dyskusję, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać
głos w tym momencie. Również problemy rozumiem ze sprzętem. Nie. Przepraszam
bardzo. Aby tradycji stało się zadość prosiłbym jednak Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
odczytanie stanowiska RIO.”
Pani Radna Marta Krasuska powiedziała: „Panie Przewodniczący ! Panie Prezydencie!
Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Odczytam teraz Uchwałę nr 3.e./340/2021. Nie wiem,
czy mnie słychać dobrze.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosiłbym o
nagłośnienie mównicy. A jeszcze tak informacyjnie dla Państwa, ponieważ punkt trzeci i
czwarty są ze sobą ściśle powiązane, więc to odczytywanie też raportu RIO dotyczy już,
stan opinii RIO dotyczy punktu czwartego, więc jeśli Państwo nie macie nic przeciwko
temu, to uznajemy, że punkty trzy i cztery łączymy w dyskusji, czyli sprawozdanie, a
jednocześnie udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka, projekt uchwały na
druku 543 i właśnie tego dotyczy stanowisko odczytywane, stanowisko RIO, a wcześniej
stanowisko Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca.”
Pani Radna Marta Krasuska powiedziała: „Dziękuję. Uchwała nr 3.e./340/2021 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2021
roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2020 rok. Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 20
ustawy z dnia 7 października 1992 roku regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.
Dz.U. 2019 roku poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w składzie: Przewodnicząca Iwona Jagodzińska, członkowie: Ewa Dziarnowska
i Romana Ignasiak uchwala, co następuje. Opiniuje pozytywnie z uwagą przedłożone
przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Od
uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. W uzasadnieniu czytamy: W dniu 31 marca
2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęło sprawozdanie z
wykonania budżetu miasta Płocka za 2020 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby
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Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny wyżej wymienionego dokumentu w
zakresie zgodności z obowiązującym prawem w wyniku czego stwierdził, co następuje.
Dochody ogółem na plan 1 120 780 940, 99 zł zrealizowane zostały w kwocie
1 119 907 397,01 zł, co stanowi 99,92% planu, z tego dochody bieżące zrealizowane
zostały w kwocie 1 059 595 314,24 zł, co stanowi 100,06% planu, dochody majątkowe
zrealizowane zostały w kwocie 60 312 082,77 zł, co stanowi 97,63% planu. Wydatki
ogółem na plan 1 141 403 369,55 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 091 853 359,68 zł,
co stanowi 95,66% planu, z tego wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie
923 847 417,40 zł, co stanowi 95,96% planu, wydatki majątkowe zrealizowane zostały w
kwocie 168 005 942,28 zł, co stanowi 94,02% planu. Wykonane wydatki bieżące na
koniec roku budżetowego nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, co
oznacza, że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305).
Spełniając wymóg określony w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 roku poz. 1493) w sprawozdaniu
zawarto informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów wymienionych w
ust. 2 do 2c tego artykułu ustawy. Z przedstawionej informacji wynika, że wyżej
wymienione dochody są niższe niż dochody funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. W sprawozdaniu wskazano, iż sytuacja epidemiczna i związane z
nią ograniczenia umożliwiły realizację części przedsięwzięć zaplanowanych w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto w
2020 roku wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
Przeciwdziałania Narkomanii stanowiły 69,60% planu. Jako przyczynę niskiego wykonania
wydatków wskazano wprowadzone obostrzenia spowodowane ogłoszonym stanem
epidemicznym, które sprawiły, że nie odbyła się duża część projektów realizowanych
przez Książnicę Płocką, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy. Budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 28 054 037 zł, tak, i
33 gr przy planowanym deficycie w kwocie 22 620 428, 56 zł. Zaplanowane rozchody z
tytułu sprzedaży kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zostały
wykonane w 100%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku miasto Płock posiadało należności
wymagalne w kwocie 72 853 99...89, przepraszam, 72 853 099,92 zł. Należności te w
porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 5 458 909,66 zł. Miasto na dzień
31 grudnia 2020 roku posiadało zobowiązania dłużne w wysokości 543 189 741, 73 zł, co
stanowiło 47,70% wykonanych dochodów ogółem, przy czym miasto nie było obciążone
zobowiązaniami wymagalnymi. Zobowiązania dłużne w stosunku do roku ubiegłego
wzrosły o kwotę 23 980 371,94 zł. Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi
nie przekroczyły limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec roku
wyniosła 30 224 580, 09 zł. W korektach z dnia 9.04.2021 roku do sprawozdań o
wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-50, okres
sprawozdawczy IV kwartał 2020 roku, w części A wydatki poniesione w roku bieżącym ze
środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu
państwa wykazano wydatki w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023
"Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w kwocie 842 641, 85 zł oraz
1 693 211, 72 zł wyjaśniając, iż, cyt.: "Wykazane w tej części kwoty stanowią wartość
wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej w roku 2020. Z uwagi na niedoszacowanie tych kosztów przez
budżet państwa, a co za tym idzie przyznanie i przekazanie zbyt małych środków na
realizację zadań zleconych miasto Płock było zmuszone do pokrycia tych wydatków ze
środków własnych." W odrębnym wyjaśnieniu do sprawozdań Rb-50, które wpłynęły do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 20.04.2021 roku Prezydent Miasta
Płocka wskazał, cyt.: "(...) ujęte w części A sprawozdania wydatki w wysokości
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1 693 211, 72 zł stanowią dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących
zadania zlecone powiatu w rozdziałach 75011, to jest 550 778, 51 zł, 71012 - 1 142 433,
21. Natomiast środki w wysokości 842 641, 85 zł stanowią dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników realizujących zadania zlecone gminy w rozdziale 75011." Skład Orzekający
zwraca uwagę, iż finansowanie zadań zleconych winno następować w ramach planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, a podstawą dla planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
odrębnymi ustawami jest kwota dotacji przyznana na ten cel z budżetu państwa.
Finansowanie powyższych zadań ze środków własnych stanowi naruszenie art. 49 ust. 1 i
5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(t.j. Dz.U. 2021 roku poz. 38 ze zm.) oraz art. 8 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
( t.j. Dz.U. 2020 roku poz. 713 ze zm.). Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020
roku dołączono informację o stanie mienia Gminy-Miasto Płock. Mając na względzie
powyższe wydaną opinię jak w sentencji uchwały. Podpisano - Przewodnicząca Składu
Orzekającego. Elektronicznie podpisany przez: Iwona Jagodzińska, Regionalna Izba
Obrachunkowa w Warszawie, dnia 30 kwietnia 2021.”
(Uchwała nr 3.e./340/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 30 kwietnia 2021 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I od razu
poprosilibyśmy może o stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium i opinię
RIO w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.”
Pani Radna Marta Krasuska powiedziała: „Dziękuję. Odczytam teraz wniosek w sprawie
absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka skierowany do Rady Miasta Płocka za 2020
rok. Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. 2020 roku poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1- 3 i art. 270 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021 roku poz.
305) Komisja Rewizyjna występuje do Rady Miasta Płocka z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2020 rok. Uzasadnienie. Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Płocka na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2021 roku rozpatrzyła sprawozdanie
finansowe Gminy Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta
Płocka za 2020 rok, informację ostanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawartą w uchwale nr
3.e./340/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku. W wyniku rozpatrzenia przedłożonych przez
Prezydenta Miasta Płocka sprawozdań na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2021 roku
komisja stwierdziła, co następuje. Zgodnie z Uchwałą Budżetową Miasta Płocka na 2020
rok nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku budżet przewidywał
realizację dochodów w kwocie 1 128 642 461, 24 zł. Plan wydatków przewidywał kwotę 1
170 983 433, 18 zł, a deficyt był planowany w wysokości 42 340 971, 94 zł. W wyniku
podjętych przez Radę Miasta Płocka w trakcie roku budżetowego uchwał zmieniających
Budżet Miasta Płocka na 2020 rok oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka powyższe
wielkości ustalono w następujących kwotach. Po stronie dochodów ogółem
1 120 780 940, 99 zł. Po stronie wydatków 1 141 403 369, 55 zł. Plan dochodów
wykonano w kwocie 1 119 907 397, 01 zł, co stanowi 99, 92%. Dochody bieżące
wykonano w wysokości 1 059 595 314, 24 zł, co stanowi 100,06% planu. Dochody
majątkowe wykonano w wysokości 60 312 082, 77 zł, co stanowi 97,63% planu. Plan
wydatków wykonano w kwocie 1 091 853 359, 68 zł, co stanowi 95,66% planu. Wydatki
bieżące wyniosły 923 847 417, 40 zł, to jest 95,96% planu. Wydatki majątkowe zostały
wykonane w kwocie 168 005 942, 28 zł, to jest 94,02%. Rok sprawozdawczy budżetowy
zamknął się nadwyżką w wysokości 28 054 037, 33 zł przy planowanym deficycie w
kwocie 20 622 428, 56 zł. W toku prac Komisja Rewizyjna nie sformułowała uwag
dotyczących realizacji Budżetu Miasta Płocka w 2020 roku. Biorąc pod uwagę powyższe
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wyniki wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2020 rok, a także sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Płocka w 2020 rok stanowiące załącznik do Zarządzania nr 2283/2021
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2020, sprawozdań z wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia
Gminy Miasto Płock Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie Budżetu
Miasta Płocka za 2020 rok i wnioskuje do Rady Miasta Płocka o udzielenie absolutorium
Prezydentowi Miasta Płocka za 2020 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Uchwałą nr 3.e./340/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez
Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2020 roku wydała
opinię pozytywną. Ponadto wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka
za 2020 rok ma swoje uzasadnienie w pozytywnych opiniach o sprawozdaniu stałych
komisji Rady Miasta Płocka: Komisji Rewizyjnej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej; Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta; Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury,
Sportu i Turystyki. Nie wydała opinii na temat sprawozdania Komisja Gospodarki
Komunalnej. Podpisała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka Marta
Krasuska. I Uchwała nr 3.f./2000, przepraszam, /223/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2020 rok. Na podstawie art. 13 pkt 8 i art.
19 ust. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2019 roku poz. 2137) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w składzie: Przewodnicząca
Iwona Jagodzińska, członkowie: Ewa Dziarnowska, Romana Ignasiak uchwala, co
następuje. Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2020 rok. Od uchwały służy
odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni
od dnia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. W dniu 8 czerwca 2021 roku do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął przekazany przez Przewodniczącego Rady
Miasta Płocka wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 2 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2020 rok. Z
przedłożonego wniosku wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka rozpatrzyła
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z opinią Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe oraz
informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie ww.
dokumentów Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu miasta za 2020 rok,
pozytywnie go zaopiniowała i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta Płocka o udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2020 rok. Mając powyższe na uwadze Skład
Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały. Podpisane: Przewodnicząca Składu
Orzekającego. Elektroniczne podpisany przez: Iwona Jagodzińska, Regionalna Izba
Obrachunkowa w Warszawie, dnia 11 czerwca 2021 roku. Bardzo dziękuję.”
(wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka stanowi załącznik nr 14
do niniejszego protokołu; Uchwała nr 3.f./223/2021 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2021 roku stanowi załącznik nr 15
do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo Pani Przewodniczącej. Nim rozpocznę debatę najpierw Pan Prezydent. Proszę
bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Na wstępie chciałbym podziękować już za pozytywną opinię większości
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komisji Rady Miasta Płocka. Dziękuję także Regionalnej Izbie Obrachunkowej za także
pozytywną opinię dotyczącą realizacji budżetu za 2020 rok. Jeszcze raz mogę tylko
powtórzyć - to był niełatwy czas dla nas wszystkich, bardzo trudny, naznaczony
pandemią, która odcisnęła swoje piętno właściwie na każdej sferze funkcjonowania
samorządu, odcisnęła swoje piętno na życiu płocczan. Oczywiście na pierwszym miejscu
była służba zdrowia, ale przecież to, o czym wspominałem przy "Raporcie o stanie
miasta", także kwestia edukacji, komunikacji miejskiej, czy tak ważne tak rzeczywiście
poobijanej kulturze, czy sporcie. W 2020 roku realizowaliśmy jednak wszystkie działania
na miarę możliwości, które zaspokajały potrzeby mieszkańców, które jak najlepiej
oddziaływały na sytuację, bardzo trudną sytuację gospodarczą, czy życiową wielu
mieszkańców. Przypomnę tylko z jednej strony pomoc skierowaną do przedsiębiorców,
dzięki wprowadzeniu także uchwałą rady miasta i właściwym rozporządzeniem
minimalnych stawek czynszu za wynajęcie lokalu użytkowego, za użytkowanie miejskich
nieruchomości, zwolnień z podatku od nieruchomości, czy zastosowanie minimalnych
stawek za zajęcie pasa drogowego. Wdrożyliśmy wiele instrumentów pomocowych dla
organizacji pozarządowych, dla seniorów, dla osób starszych, chorych, osób z
niepełnosprawnością, aby wspierać tych, którzy z powodu pandemii znaleźli się w
najgorszej, trudnej sytuacji. W walce z epidemią, dzięki zaangażowaniu także Państwa
Radnych, wsparliśmy szpital wojewódzki na Winiarach, a także wspieraliśmy nasz szpital.
Wspólnie razem realizowaliśmy - i Państwo Radni również - akcje chociażby szycia
maseczek w czasie, kiedy z ich dostępnością był duży problem. Przekazaliśmy je tym,
którzy nieśli pomoc osobom potrzebującym wsparcia, między innymi płockim szpitalom,
hospicjum, rejonowemu oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku, fundacji
Agencja Służby Społecznej, a nawet PSS "Zgoda", czy w końcu samym seniorom. Bardzo,
bardzo za to jeszcze raz dziękuję. Chciałbym na moment jeszcze przywołać prezentację,
którą Państwo Radni widzieli na... jeśli zobaczą. O, teraz będzie prezentacja.
Sprawozdanie z wykonania budżetu. I tak dochody, zwróćcie Państwo uwagę, zarówno w
porównaniu z planem pierwotnym i dochody, i wydatki były dużo niższe od
zaplanowanych. To także był efekt właśnie covidu. Natomiast pomimo tego udało nam się
uzyskać nadwyżkę budżetową, czyli różnicę między dochodami, a wydatkami. To
zwłaszcza w wykonaniu, bo w planie miała być ona ujemna, natomiast już na plusie
byliśmy w wykonaniu. Tutaj mamy do czynienia z wydatkami bieżącymi i dochodami. Jak
Państwo widzą one były tutaj nieco inne, bo w przypadku dochodów były one nieco
wyższe od planu pierwotnego, w przypadku wydatków również. Jeśli chodzi o nadwyżkę
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, czyli to, na co tak naprawdę już od ponad
pięciu lat, sześciu lat zwracamy szczególną uwagę, czyli to co, te finanse, które pozwolą
nam angażować się w realizację ważnych z punktu widzenia mieszkańców przedsięwzięć,
projektów, różnego rodzaju inwestycji kluczowe jest, żeby ta nadwyżka rzeczywiście była
na tyle wysoka, aby pozwalała nam realizować, nawet przy braku wsparcia środków
unijnych, na przykład środków zewnętrznych, jak to było w dużej mierze w roku 2020.
Dzięki tej nadwyżce mogliśmy jednak realizować cały szereg ważnych i potrzebnych
inwestycji. Kolejny slajd to dochody bieżące. Tutaj w porównaniu z rokiem
dziewiętnastym i z rokiem dwudziestym. Zwrócę Państwa uwagę na no dużo mniejszy
niestety w roku 2020 w porównaniu do dziewiętnastego CIT o około 30 000 000 zł,
aczkolwiek trzeba też przyznać uczciwie, że w roku dziewiętnastym był on wyjątkowo
wysoki. Natomiast w środku PIT-u niestety zauważalny jest, czyli udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych, zauważalny jest no dziesięciomilionowy
spadek. Jest to efekt oczywiście decyzji i ustaw rządowych, które obniżały podatek PIT od
osób fizycznych o 1% i umożliwiały niepłacenie tego podatku osobom do 26. roku życia.
W efekcie niestety mamy tutaj do czynienia z obniżką wpływów do kasy miasta, w żaden
sposób niezrekompensowaną innymi dochodami na przykład z kasy państwa. Natomiast
widać tutaj także dochody na innych pozycjach. Wydatki bieżące, czyli te najważniejsze.
A ja zawsze mówię, że to jest najważniejsza inwestycja, inwestycja w przyszłość miasta,
inwestycja w dzieci i w młodzież. Najistotniejsze wydatki bieżące to oczywiście zadania
związane z oświatą i wychowaniem. Tutaj niewielki wzrost tych wydatków, także tych
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związanych z pomocą społeczną. Pozostałe to administracja, nawet na nieco niższym
poziomie niż w roku dziewiętnastym czy osiemnastym. A więcej tutaj widać pewną
stabilność. Transport i łączność, "janosikowe" mniejsze niż w roku poprzednim, ale też
bardzo ciągle wysokie, blisko 30 000 000 zł. Reszta wydatków mniej więcej na podobnym
poziomie jak w latach ubiegłych. Wydatki z dochodów własnych. Tutaj widać w kontekście
także tych największych pozycje, a więc oświata, pomoc społeczna, administracja, którą
otrzymujemy z własnej tylko środków i pozostałe pozycje, łącznie ze środkami na
inwestycje, czyli 168 000 000, z czego własne 90. Wydatki na oświatę. Jak widać tutaj
cały czas oscylujemy w granicach 40% - 41, w tym momencie, coma 3, gdzie środków
własnych tyle dokładamy do subwencji otrzymywanej z budżetu państwa. Kolejne to
wydatki na pomoc społeczną. Oczywiście tutaj wśród tych środków obcych cały czas tą
największą pozycją jest 500 plus. Dochody i wydatki majątkowe. Zwróćcie Państwo
uwagę - plan pierwotny był dużo wyższy niż realizacja, wykonanie. Jest to związane
przede wszystkim z przesunięciem płatności za stadion z roku dwudziestego na
dwudziesty pierwszy, a także z przesunięciem realizacji nowej Przemysłowej. To jedna
duża inwestycja, którą przesunęliśmy o kilka lat w perspektywie, nowej perspektywie
pozyskiwania środków unijnych, na kolejne lata. No i realizacja drugiej nitki
Wyszogrodzkiej i płatność za Kilińskiego sprawiły, że rzeczywiście nie osiągnęliśmy
200 000 000, tylko 168 000 000 na wydatki inwestycyjne. Dochody majątkowe. Tutaj
niestety widać, Szanowni Państwo, jak od roku 2018 zmniejsza się udział środków
unijnych na projekty unijne. Niestety cały czas czekamy na uruchomienie kolejnej transzy
środków unijnych z nowego budżetu. Natomiast ostatnia pozycja, czy inne środki
określone w odrębnych przepisach, tutaj ten wzrost związany jest otrzymaniem nieco
ponad 15 000 000 zł z pierwszej tarczy. Niestety w tej drugiej i trzeciej, tak jak
powiedziałem, nie otrzymaliśmy już wsparcia rządowego na projekty inwestycyjne, które
zgłaszaliśmy. Wydatki majątkowe zrealizowaliśmy na poziomie 168 000 000 zł.
Największa kwota to oczywiście transport, infrastruktura drogowa, transport i łączność.
Widać już także wzrost na kulturze fizycznej. Ta pozycja będzie w roku 2021 w związku z
budową stadionu dużo większa. I źródła finansowania. Tutaj widać, jak dużą rolę
odgrywają środki własne, ale także jeszcze środki z Unii Europejskiej i kredyt
długoterminowy. Wydatki majątkowe. Szanowni Państwo, tutaj już poproszę... Za chwilę
przejdę do drugiej prezentacji. Jeszcze tylko spójrzmy na zadłużenie. Ono utrzymuje się
cały czas na stabilnym poziomie około, od wielu, wielu lat, około 500 000 000 zł, a więc
pomimo wzrostu dochodów miasta, wyraźnego, zadłużenie pozostaje na tym samym
poziomie i nawet momentami się zmniejsza, natomiast pozwala to realizować skutecznie i
politykę finansową, ale także inwestycyjną miasta, co dostrzeżone jest przez agencje
ratingowe. O tym podniesieniu ratingu już też mówiłem. Poproszę drugą prezentację.
Kilka zdań na temat inwestycji, które zrealizowaliśmy za te blisko 170 000 000 zł w roku
ubiegłym. I tak tutaj inwestowaliśmy w przyszłość dzieci i młodzieży. Rozpoczęliśmy
realizację długo oczekiwanego przedszkola nr 17 przy ulicy Kossobudzkiego. I to jest
największa inwestycja, jeśli chodzi o inwestycję przedszkolną. Ale w ubiegłym roku
zakończyliśmy między innymi budowę domu przy ulicy Kalinowej, domu dla dzieci
pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. To zgodnie z reformą ustawy
o pieczy zastępczej. Tego rodzaju obiekt pierwszy powstał przy ulicy Południowej, drugi
właśnie przy ulicy Kalinowej. Oddaliśmy go właśnie dzieciom, które mają tam, otrzymują
tam wsparcie. W kontekście dzieci urządziliśmy wiele placów zabaw przy szkołach albo
przy przedszkolach. To są nowoczesne, bezpieczne place zabaw, które zasłużyły...stare
już, wysłużone. Część z nich pochodzi z budżetu obywatelskiego, ale część jest efektem
także i zaangażowania Państwa Radnych w te projekty. Dostrzegacie Państwo taką
potrzebę, a my konsekwentnie realizujemy sprawiając, że to dzieciństwo w Płocku jest
dużo bardziej i beztroskie, i bezpieczne. Także infrastruktura sportowa - kilka boisk przy
szkołach, przy ulicy Chopina do piłki ręcznej, przy ulicy Borowickiej na Borowiczkach, a
także przy Wiścickiego, a więc przy Stanisławówce, które to boisko służy także między
innymi Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu. Powstały także zielone
miejsca do rekreacji. Tutaj na pewno Państwa Radnych cieszą na Skarpie, a także park
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Mościckiego, czyli Radziwie. To są piękne rzeczywiście tereny zielone, połączone z
miejscami do rekreacji dla dzieci i młodzieży, w przypadku na Skarpie także z boiskiem.
Szanowni Państwo! Oczywiście, jeśli mówimy o sporcie, to rośnie nam w oczach stadion,
największa inwestycja, która także w najbliższych latach będzie kontynuowana. W sumie
to będzie około 170 000 000 złotych. Jestem przekonany, że jeszcze tej jesieni
usiądziemy, ażeby kibicować ekstraklasowej Wiśle Płock na już tych wybudowanych
nowych trybunach, które dzisiaj możemy obserwować i na zdjęciach i przy ulicy
Łukasiewicza. Z dużych projektów to także projektowanie sali koncertowej wraz z
zagospodarowaniem Nowego Rynku. Przejęliśmy, Szanowni Państwo, budynek
"Antypodkowy", a w tej chwili kończy się etap projektowania. Będziemy oczywiście
szukać środków zewnętrznych. Na ten moment czekamy na możliwości pozyskania
środków unijnych albo środków norweskich, ewentualnie z innych źródeł. Ale to będzie
ten moment, kiedy już będziemy mieli gotowy projekt, będziemy wiedzieli, ile będzie, jaki
będzie koszt budowy i w tym momencie będziemy składać aplikacje do poszczególnych
konkursów starając się o dofinansowanie właśnie do tej ważnej z punktu widzenia
mieszkańców, ale także prestiżu miasta inwestycji. Kolejne rodziny otrzymały klucze do
"mieszkań na start". Dziękowałem wcześniej Wiceprezydentowi Dyśkiewiczowi za ten
program, w który zaangażowały się miejskie spółki: MTBS, MZGM, a także inwestycje
miejskie. I tutaj przy ulicy Kościuszki i ulicy Kaczmarskiego, w tym roku oczywiście
kolejne także przy Sienkiewicza i na Kleeberga, a przy okazji, albo może przy okazji
budowy Mediateki także właśnie te "mieszkania na start" przy ulicy Kościuszki zostały
oddane. Nie można zapominać o bardzo konsekwentnej, ja wiem, że może dla niektórych
zbyt wolnej, ale jednak realizacji osiedla Miodowa Jar. W ubiegłym roku powstał tam
ósmy z zaplanowanych trzynastu bloków. W tym roku za moment dziewiąty, a dziesiątego
przetarg, zostaną staną jeszcze trzy w ciągu najbliższych trzech, dwóch lat jestem
przekonany, że bez wątpienia także te inwestycje, jeśli chodzi o całe to osiedle,
zakończymy w tej kadencji samorządu. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe wiele wydarzyło
się na naszych ulicach. Między innymi przebudowaliśmy al. KilIńskiego. Zakończyliśmy
tam także tę aleję budową wiaduktu, który wiedzie do zoo oraz do strzelnicy LOK-u.
Przebudowaliśmy także ulicę 3 Maja. Co ważne w realizacji tych inwestycji tutaj
współpracowaliśmy z Wodociągami Płockimi, bowiem cały czas realizujemy także program
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i rozdział kolektorów na deszczowe i
sanitarne. Zmodernizowaliśmy fragment ulicy Kolejowej, tutaj przy wsparciu samorządu
województwa mazowieckiego. (niezrozumiały głos) ale dokładnie praktycznie rok temu w
maju żeśmy tą Kolejową oddawali do użytku mieszkańcom Płocka. A także
przebudowaliśmy wiele osiedlowych ulic, no o Ziołowej już Pan Radny wspomniał, ale
także Cisowa, Żabia, Kredytowa. Tak że tych ulic jest, było wiele. Także rozpoczęliśmy
ulicę Parcele, czy ulicę Pocztową. Inwestowaliśmy także w małe przedsięwzięcia, które
podnoszą komfort życia mieszkańców, powodują, że Płock jest miastem coraz bardziej
ekologicznym i takim przyjemnym do życia. Tutaj takim tym standardowym przykładem
jest właśnie park Mościckiego, ale także wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, staramy się
sadzić drzewa i tutaj zarówno wspierani przez Wydział Kształtowania Środowiska oraz
Miejski Zarząd Dróg. Tam, gdzie jest to możliwe konsekwentnie będziemy zazieleniać
nasze miasto. Wspominałem także o akcji "Drzewa młodych płocczan", którą będziemy
kontynuować. Z jednej strony zieleń, z drugiej strony miejsca parkingowe, zwłaszcza w
kontekście naszego ogrodu zoologicznego, który takich miejsc parkingowych potrzebuje.
W miejscu, które do tej pory było zupełnie niewykorzystane, dzikie powstał parking,
który dzisiaj umożliwia odwiedziny nie tylko mieszkańcom Płocka, ale przede wszystkim
także i turystom naszego wyjątkowego ogrodu zoologicznego, naszej atrakcji turystycznej
i właśnie ten i wiadukt, a także parking, właściwie dwa parkingi przy zoo zostały
wybudowane w ubiegłym roku. Inwestycje ekologiczne to także inwestycje w ekologiczny,
nowoczesny transport komunikacji miejskiej. Tu zarówno miasto, które kupiło w ramach
mobilności miejskiej kolejne autobusy niskoemisyjne i hybrydowe, a także sama
Komunikacja Miejska, która kupiła te siedem Karsanów, o których wcześniej
wspomniałem. Istotne, ważne są także nasze działania związane z realizacją...
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samorządu, który jest otwarty dla przedsiębiorców. W ubiegłym roku w Płocku pojawili
się nowi przedsiębiorcy w Parku Przemysłowo-Technologicznym, między innymi spółka
Industrie Service Płock, która będzie budowała, czy buduje w tym momencie już zakład
produkcji elementów stalowych dla przemysłu na terenie właśnie naszego parku
technologicznego. Tam także w 2020 roku pojawiła się... pojawił się zakład produkcji
wyrobów łożyskowych firmy Iwmark. A więc także i w tym kierunku rozwoju oferty dla
przemysłu staramy się konsekwentnie działać. Szanowni Państwo, warto podkreślić, że
nawet w tym trudnym momencie realizowaliśmy wiele inwestycji pozyskując środki
zewnętrzne, środki unijne, czy środki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wspomniałem o
tych autobusach, natomiast także inwestycje te mieszkaniowe były wspierane ze środków
Banku Gospodarstwa Krajowego. To był trudny czas, ubiegły rok, czas pandemii, ale czas,
który także pokazał, że potrafimy być solidarni, potrafimy wspierać się i wspólnie
pokonywać trudności, które są często od nas niezależne. Lista tych udanych
przedsięwzięć potwierdza, że nie daliśmy się jako samorząd pandemii, realizowaliśmy
swoje zadania, konsekwentnie odpowiadając na potrzeby mieszkańców i te bieżące
związane właśnie z pandemią, ale i te, które były zaplanowane w budżecie, związane
chociażby z inwestycjami. Chciałbym w tym momencie wszystkim osobom
zaangażowanym w te projekty podziękować. Podziękować moim wiceprezydentom,
Wiceprezydentowi Terebusowi za realizację wielu inwestycji razem z zespołem, między
innymi z obecnym, ówczesnym dyrektorem a dzisiejszym Wiceprezydentem Zielińskim,
podziękować wszystkim osobom odpowiedzialnym za realizację budżetu z każdego
rzeczywiście pionu, każdemu, kto w tym niełatwym czasie realizował swoje zadania,
mając świadomość, że służy mieszkańcom Płocka. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.”
(prezentacje stanowią załączniki nr 16 i 17 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy,
Panie Prezydencie. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Jako pierwszy Pan
Sekretarz Tomasz Kominek. Proszę bardzo.”
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu, Panie
Przewodniczący. Pozwólcie, Szanowni Państwo, że tak jak co roku przedstawię stanowisko
całego Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego - Porozumienia Społecznego w tym jakże
ważnym momencie nie tylko dla Pana Prezydenta, ale myślę, że całego naszego płockiego
samorządu. Szanowny Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Drodzy mieszkańcy Płocka!
Przed nami głosowanie niezwykłej wagi, można by rzec, że to jedno z dwóch
najważniejszych głosowań w roku, obok głosowania oczywiście budżetowego. Dzisiaj
bowiem jako radni dajemy wyraz poparcia lub jego braku dla działań urzędującego
prezydenta. Za nami trudny rok - rok pandemii. Rozprzestrzeniający się wirus
spowodował, że musieliśmy odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości i mierzyć się z
nieznanymi dotąd przeciwnościami losu. Wszechobecne zakażenia, nierzadko kończące
się tragicznie, ciągłe obostrzenia, wreszcie lockdown. Ta ostatnia okoliczność była
szczególnie uciążliwa dla gospodarki, również tej rozumianej w skali mikro, czyli dla nas
tej płockiej. Z tym wszystkim musieli sobie radzić również przedstawiciele samorządu z
Prezydentem Andrzejem Nowakowskim na czele. W tym trudnym czasie samorządowcy z
Płocka musieli działać na różnych, wielu różnych frontach, w różnych dziedzinach. Mierzyli
się z problemami polskiej służby zdrowia poprzez wyznaczanie kierunków zarządzania,
chociażby w naszym przypadku płockim szpitalem i wszystkimi przychodniami na tle
naprawdę bardzo trudnych czasów. Dali radę, bowiem płockie ośrodki zdrowia nie
zawiodły. A takim pozytywnym, Szanowni Państwo, podsumowaniem tej koronawirusowej
batalii była zorganizowana ostatnio, tak naprawdę, w płockim ratuszu akcja szczepień,
która wzbudziła oczywiście duże zainteresowanie naszych mieszkańców. Samorządowcy
musieli i chcieli przede wszystkim dbać o płocką przedsiębiorczość. I tu także należą im
się brawa. Tym firmom, które wynajmowały od miasta nieruchomości zaproponowano
obniżki czynszu. Wspólnie zadbano o porządek w płockiej oświacie i ta także spisała się
bez zarzutu. W sposób bezpieczny i odpowiedzialny zarządzane były także płockie
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placówki kulturalne i sportowe. Tym wszystkim, Szanowni Państwo, ludziom, którzy
zarządzając płockimi instytucjami podołali trudnemu zadaniu odnalezienia się w
pandemicznej rzeczywistości należą się również gromkie brawa. Ale pandemia to nie
wszystko. Równolegle do niej toczy się przecież życie. I tu płoccy samorządowcy także
wywiązali się ze swoich obowiązków w należyty sposób. Koronawirus nie pokrzyżował
planów realizacji zamierzonych wcześniej przedsięwzięć. Mimo trudnego okresu procesy
inwestycyjne szły zgodnie z planem. Stadion w budowie. Wielkimi krokami zbliżały się
procesy związane z chociażby salą koncertową, o której była mowa, czy innymi
obowiązkami, innymi procesami, chociażby tymi drogowymi, czy parkowymi, które przed
chwilą Prezydent przytoczył. Nie należy zapominać także o kwestiach środowiskowych. Tu
należy również z całą mocą pochwalić samorząd miasta za to, że mimo pewnych
koniecznych działań towarzyszących inwestycjom - mam na myśli integrację w
drzewostan płocki - zarząd miasta, zarówno pion Prezydenta Dyśkiewicza, jak i jednostka
Dyrektora Żulewskiego konsekwentnie realizowała powierzone mu obowiązki związane z
rozwojem płockiej zieleni. Dowodem tego chociażby jest rokrocznie pozyskane wsparcie z
urzędu marszałkowskiego na wielotysięczne nasadzenia drzew i krzewów. Oprócz
nasadzeń mówimy także o łąkach kwietnych, które pojawiły się w Płocku, czy parkach
kieszonkowych, które za chwilę powstaną. Dodatkowo, Szanowni Państwo, widziałem
kilka projektów, rozbetonowania miasta, które pewnie za chwilę będą faktem. Płock,
Szanowni Państwo, jest zielony i nawet najgłośniejsze pokrzykiwania osób o wątpliwych
intencjach tego nie zmienią. Już wiecie Państwo po tej pierwszej... pierwszym elemencie
tego przemówienia, że zamierzamy zagłosować za absolutorium dla Prezydenta Andrzeja
Nowakowskiego i wszystkich, którzy współtworzą płocki samorząd. To się rozumie samo
przez się. Chciałbym jednak zaznaczyć, dlaczego. Płock to także nasza odpowiedzialność i
to także radni współtworzą to miasto poprzez swoje decyzje na sesjach rady miasta, czy
komisjach. Od siedmiu lat, Szanowni Państwo, wspólnie w koalicyjnym bloku budujemy
Płock i jak widać po wynikach wyborów mieszkańcy to doceniają. Należy także pamiętać,
że Płock jest częścią większej jednostki administracyjnej jaką jest oczywiście region
Mazowsze. Ta współpraca Prezydenta Nowakowskiego z Marszałkiem Struzikiem wygląda
bardzo dobrze. Płock w tym ostatnim roku pozyskał kolejne pieniądze z samorządu
województwa mazowieckiego, między innymi właśnie na rzeczone wcześniej nasadzenia
drzew i krzewów. To także ważny aspekt, że Prezydent Miasta jest w stanie
współpracować z innymi samorządami i to również ważny aspekt, że Prezydent Miasta
Płocka jest w mojej ocenie doskonale przygotowany do kolejnej perspektywy unijnej,
która przed nami. A myślę, że rok przyszły i ten 2023, to również rok, który będzie
przepełniony spełnieniem oczekiwań wielu, wielu mieszkańców Płocka. Szanowni
Państwo, podsumowując - należy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że ten poprzedni
rok był dobry dla Płocka w bardzo trudnym czasie. Podkreślam - był on dobrym rokiem
dla Płocka naprawdę w bardzo trudnym czasie dla nas wszystkich. Prezydent wywiązał się
z powierzonych mu zadań i we właściwy sposób współpracował zarówno z nami, z radą
miasta, jak i z samorządem województwa mazowieckiego. Sprostał trudom
pandemicznych czasów, a przy tym nie zaniechał zamierzeń podjętych jeszcze przed
pojawieniem się koronawirusa. W związku z tym nasz klub będzie głosował za przyjęciem
absolutorium dla Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. Na sam koniec chciałbym
szczególnie podziękować wszystkim tym, bez których rozwój miasta nie byłby możliwy.
Mam tu ma na myśli wszystkich radnych, bardzo często niezależnie od opcji politycznych,
zastępców prezydenta, urzędników ratusza, pracowników jednostek i spółek miejskich, i
wreszcie tych najważniejszych -mieszkańców, bo to oni są w tym mieście najważniejsi i
to oni powołali nas do tej pracy, którą dziś wykonujemy. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję.
Kolejny głos w dyskusji - Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska.”
Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedział: „Tomku,
również pozdrawiamy serdecznie. Szanowni Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie
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Prezydencie! Panie Skarbniku! Szanowni Państwo, dziś zatwierdzamy sprawozdanie
finansowe Gminy-Miasta Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
Z dokumentów, które nam przed chwilą przedstawiono, wynika, że ponad miliardowy
budżet miasta w 2020 roku zostały rozdysponowany na podstawie dobrego planu, jego
realizacji oraz z pełną starannością wykonania zamierzonych celów. Wcześniejsze
dokumenty, które dzisiaj omawialiśmy, "Raport o stanie miasta" też pokazuje, że i
planowanie, i realizacja jest jak na najwyższym poziomie. Co warto dodać i przypomnieć.
Rok 2020 był rokiem wyjątkowym, trudnym ze względu na pandemię, która zatrzymała
nas w domach, spowolniła polską gospodarkę, a patrząc na wynik finansowy i dokumenty
przedstawione nam na dzisiejszej sesji okazuje się, że nawet w tak trudnej dla nas
wszystkich sytuacji poradziliśmy sobie świetnie. Brawo Panie Prezydencie! Brawo Panie
Skarbniku! Wymienię tu wcześniej inwestycję w mobilność miejską, rozpoczęcie budowy
stadionu piłkarskiego i prac związanych z powstaniem sali koncertowej, Mediateka,
budowa ulic, uliczek, ścieżek, placów zabaw, przedszkola, "mieszkania na start" i wiele,
wiele innych inwestycji. Wszystkie zostały poprowadzone tak jak powinny były
poprowadzone być, z powodzeniem. Daliśmy radę z trudnymi sytuacjami, z edukacją, z
zamkniętą kulturą, z ograniczeniami pracy jednostek, z pracą zdalną, hybrydową. Urząd
pomimo pandemii działał i realizował swoje zadania, realizował plany wcześniej przez nas
zatwierdzone i zamyka rok 2020 z dobrym wynikiem. Panie Prezydencie, Panowie
Prezydenci, Pani Skarbniku serdecznie gratuluję i gratuluję prowadzenia tak dobrej
polityki finansowej miasta i dziękuję. Powiem szczerze, że dzisiejsze głosowanie nad
dokumentami sprawozdawczymi dotyczącymi budżetu 2020 roku jest dziś zabiegiem
czysto technicznym. Podobnie jak czysto technicznym zabiegiem będzie głosowanie nad
przyznaniem absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego.
Nie mamy żadnej wątpliwości co do podjęcia tej decyzji, patrząc na dokumenty
sprawozdawcze, liczby. Bardzo mnie zdziwi, jeżeli ktoś myśli inaczej i zagłosuje inaczej.
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna bez wątpienia zatwierdzi
sprawozdanie finansowe Gminy-Miasto Płock oraz sprawozdanie z wykonania Budżetu
Miasta Płocka za 2020 rok oraz przyzna absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka
Andrzejowi Nowakowskiemu. Panie Prezydencie, dziękuję bardzo za kolejny rok bardzo
dobrej pracy, bardzo dobry plan, który Pan realizuje. Trzymamy kciuki za kolejne lata.
Dziękujemy.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. I kolejne zgłoszenie - Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Witam ponownie! Oceniając
sprawozdanie i wyrażając opinię na temat udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium nie
sposób oczywiście wcześniej, tak jak zrobili poprzednicy, podziękować serdecznie
wszystkim pracownikom, ale przede wszystkim wszystkim płocczanom za to, że
przetrwaliśmy ten trudny 2020 rok. Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji, de facto
nie wiedząc jaka czeka nas przyszłość, co będzie dalej. Wiemy doskonale o tym, że wielu
naszych bliskich również odeszło i wszyscy przeżywaliśmy trudne momenty w życiu i tym
bardziej należy się podziękowanie i wsparcie dla tych wszystkich osób, która podźwignęły
ten ciężar i udało się przetrwać nam ten najtrudniejszy, mam nadzieję, okres, że już nie
wróci ten czas i będziemy mogli w miarę możliwości normalnie funkcjonować. Oczywiście
nie da się do końca tego zmienić, bo jest też inna rzeczywistość, w której żyjemy,
pracujemy, mieszkamy. I od tego chciałabym zacząć, czyli przede wszystkim podziękować
wszystkim pracownikom, ale przede wszystkim płocczanom. Natomiast przechodząc do
meritum sprawy i do tego punktu, w którym się znajdujemy, otóż sprawozdanie
finansowe według mojej oceny i udzielanie absolutorium wiąże się troszeczkę innymi
prawami i tym samym trudno mi się zgodzić ze słowami Pani Iwony Krajewskiej, która
zdziwiłaby się, gdyby ktoś zrobił inaczej. Otóż mamy demokrację i każdy z nas może
oceniać i czynić według miary bądź kryteriów, które sam uznaje jako najważniejsze. I
tutaj, jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości
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postanowili się wstrzymać, jeśli chodzi o wykonanie tego budżetu za rok miniony.
Natomiast, jeśli chodzi o absolutorium, Panie Prezydencie, niestety nie udzielimy Panu
absolutorium z podstawowego powodu. Wszyscy mówimy o tym, że powinniśmy stanowić
w tym czasie jedność. Wszyscy mamy jeden cel, czyli wyjście z tego z jak najmniejszym
obciążeniem, z jak najmniejszym bagażem, żeby każdy, zarówno przedsiębiorca, uczeń,
nauczyciel, uczeń, pracownicy służby zdrowia nie odczuli w tak dużym wymiarze, że
rzeczywiście ta sytuacja wpływa bardzo, bardzo negatywnie na ich życie, otoczenie, czyli
wszystko, co się z tym wiąże, zarówno praca zawodowa, jak i życie osobiste. Pan wykazał
się w tym czasie trudnym, w czasie pandemii bardziej politykiem niż samorządowcem.
Szukał Pan niestety na każdym polu działania samorządowego zwady i chęci zmierzenia
się z politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy zasiadają w Sejmie, czy też w
ministerstwach, a to nie tędy droga. I ja niestety i moja koleżanka, i koledzy uważają, że
stał się bardziej Pan politykiem niż samorządowcem, a to źle wróży dla naszego miasta,
bo trzeba szukać przede wszystkim punktów wspólnych, a nie punktów zapalnych,
których niestety Pan poszukuje cały czas. I stąd niestety ocena Pana działalności jako
Prezydenta Miasta Płocka w naszych oczach jest bardzo negatywna w tym zakresie i to
może spowodować bardzo złe konsekwencje dla naszego miasta w kontekście tego, że
nie do końca Pan, mam wrażenie, stał się nie do końca samorządowcem, a za bardzo
angażuje się Pan w tematy polityczne. Już pomijam sytuację wydawania środków
finansowych z budżetu miasta na realizowanie również działań politycznych. O tym
pisaliśmy interpelacje jako radni Prawa i Sprawiedliwości, o tym doskonale Pan wie i o
tym jest jedna z petycji w dzisiejszym porządku obrad. Natomiast w moim przekonaniu
bardziej Pan traktuje miasto Płock jako swój prywatny folwark polityczny, a nie jako
dobro wszystkich mieszkańców. I tutaj nasze drogi się niestety rozjeżdżają i nie do końca
chyba rozumiemy na czym polega samorządność i na czym polega otwartość dla każdego
człowieka, niezależnie od tego, jakie ma poglądy polityczne. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Prezydent, proszę
bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te
merytoryczne głosy, za dostrzeżenie wspólnej, ciężkiej pracy samorządu, samorządów,
współpracy między samorządem a samorządem województwa, za dostrzeżenie
zaangażowania po stronie miasta przy realizacji zadań, które często były zadaniami
rządowymi, a w których samorząd pomagał, bo rzeczywiście w momencie pandemii
wszyscy solidarnie powinniśmy pomagać mieszkańcom, zwłaszcza tym najbardziej
potrzebującym, największej tej grupie ryzyka. I to rzeczywiście miało miejsce. Za to
dziękowałem. Bardzo cieszę się, że tutaj mogliśmy być solidarni i jestem przekonany, że
będziemy solidarni. Bardzo dziękuję Państwu Radnym, że rzeczywiście, tak jak to
powiedziałem wcześniej, podejmowali uchwały, ale także sami angażowali się na miarę
swoich możliwości w pomoc mieszkańcom. Ta świadomość współpracy jest rzeczywiście
czymś bardzo istotnym, bardzo ważnym. Stąd powinienem chyba pominąć milczeniem
wystąpienie Pani Przewodniczącej Klubu Radnych PiS. Z drugiej strony jednak mówi to
ktoś, kto reprezentuje obóz rządzący, który w tym najtrudniejszym momencie, momencie
pandemii, nie zauważył, że maseczki są kupowane od kolegi instruktora narciarskiego,
ktoś, kto kupował respiratory od handlarza bronią i do dzisiaj nie jest to w żaden sposób
rozliczone. Ja naprawdę o tym nie chciałem mówić, ale takich działań rządu absolutnie
bez względu na to kim jestem, czy prezydentem, czy... sądzę, że nikt właściwie nie
powinien popierać i akceptować, także jako obywatel, płocczanin. Na to absolutnie nie
powinno być zgody. Natomiast nie zgodzę się także z faktem, że w jakimkolwiek stopniu,
w jakimkolwiek w momencie, zresztą podkreślałem podczas swojego wystąpienia, nie
współpracowałem z administracją rządową, wręcz przeciwnie - dziękowałem za dobrą
współpracę z wojewodą, który w tym trudnym momencie ubiegłego roku, wielu trudnych
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momentów roku naprawdę stawał na wysokości zadania i do tej współpracy absolutnie
nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń i za nią dziękuję. Wiem, że to nie był łatwy czas.
Przypominam, że no w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z wyborami prezydenckimi,
a więc ta debata polityczna oczywiście się toczyła i być może wtedy byliśmy po różnych
stronach mając swoich kandydatów w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej. Ale
jednak, i tu jestem przekonany, i dziękuję wszystkim radnym z każdej opcji, którzy w
trakcie ubiegłego roku, podejmując wiele uchwał, angażując się w wiele wspólnych
projektów rzeczywiście wspierali mieszkańców. Nie wiem, czy Pani Radna zauważyła, czy
nie, ale dziękowałem także PKN Orlen, bo przecież tam tej firmie, która jest naszym tutaj
potężnym sąsiadem, bo właśnie w pewnym momencie mogliśmy otrzymać od PKN środki
dezynfekcyjne, które następnie rozdysponowaliśmy po naszych szkołach jako samorząd.
Tak właśnie powinniśmy współpracować i działać. Ja nie tylko w ubiegłym roku, ale przez
te wszystkie lata nigdy żadnej propozycji współpracy nie odtrąciłem. Wręcz przeciwnie,
wielokrotnie wychodziłem z różnego rodzaju propozycjami wspólnego działania na rzecz
mieszkańców Płocka. I całe szczęście, że niektóre z nich rzeczywiście powoli, ale mam
nadzieję konsekwentnie będą kiełkowały. I kilka ostatnich spotkań, zwłaszcza związanych
z ochroną środowiska, współpracą ze spółkami, z Wodociągami, z PGO mam nadzieję, że
będą rzeczywiście przy współudziale samorządu realizowane z korzyścią dla wszystkich
mieszkańców Płocka. Dlatego absolutnie nie zgadzam się z tą czysto polityczną
wypowiedzią Pani Przewodniczącej Klubu Radnych PiS, która nie miała nic wspólnego z
merytoryczną oceną wykonania budżetu w roku 2020. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo, Panie Prezydencie. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji nad tym punktem.
Przypomnę Szanownym Państwu... Szanowni Państwo, iż punkt trzeci i czwarty
omawialiśmy.”
5. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Misja przedszkolak – równanie szans edukacyjnych
dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” o numerze:
RPMA.10.01.04-14-e132/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja
przedszkolna (druk nr 553),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 553.
6. przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży pobierających naukę na terenie miasta Płocka pod nazwą
„Płockie Orły” (druk nr 554),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt szósty - projekt uchwały na druku nr 554 w sprawie przyjęcia
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających
naukę na terenie miasta Płocka pod nazwą „Płockie Orły". Tutaj będzie autopoprawka.
Proszę bardzo, Panie mecenasie.”
Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Szanowni Państwo! Na skutek
rekomendacji Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej tutaj Pan Prezydent
zdecydował się złożyć autopoprawkę. Szanowni Państwo, ilekroć w tej uchwale znajduje
się określenie "Płockie Orły" wprowadzono nową nazwę tego programu "Płockie Talenty".
Tak że zarówno w tytule uchwały, w § 1 ust. 1, w tytule załącznika, w pkt 3 rzymski
punkt pierwszy i w uzasadnieniu uchwały ilekroć mamy frazę "Płockie Orły" należy ją
zamienić na "Płockie Talenty". Dziękuję bardzo.”
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(autopoprawka stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Pani Radna Małgorzata Ogrodnik, proszę.”
Pani Radna Małgorzata Ogrodnik powiedziała: „Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Jak
bardzo serdecznie chcę podziękować, że będziemy głosowali dzisiaj ten punkt. Od
samego początku zabiegałam jako radna o wprowadzenie reformy tutaj w programie
stypendialnym. Przede wszystkim, żeby był bardziej sprawiedliwy tutaj dla uczniów.
Cieszę się, że mój głos został wysłuchany. Mamy już zmiany wprowadzone w programie
stypendialnym, ale przede wszystkim cieszę się, że miasto teraz doceni uczniów, którzy
uczą się dobrze i jest wprowadzony taki program, który będzie wspierał młodzież
uzdolnioną w naszym mieście i miasto również je doceni. I w tym momencie chciałabym
przede wszystkim podziękować całemu zespołowi, z którym miałam przyjemność z nim
pracować, jak również Panu Prezydentowi Romanowi Siemiątkowskiemu, jak również Pani
Dyrektor Busz, Pani Dyrektor Harabasz, że wypracowaliśmy konsensus i cieszę się
bardzo, że taki program w naszym mieście powstaje. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy
ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę.”
7. wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Stara Biała porozumienia
międzygminnego w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Biała (druk nr 555),
Punkt zdjęty z porządku obrad.
8. przygotowania projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr 381/XXII/2020
Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i
warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane na obszarze Miasta Płocka (druk nr 556),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 556.
9. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada
2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Płocka (druk nr 557),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 557.
10.przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych
szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach
2021-2022” (druk nr 562),
oraz
11.przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych
szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 20212023” (druk nr 563),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt dziesiąty - projekt uchwały na druku nr 562 w sprawie
przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pn.: „Program profilaktycznych szczepień
przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2021-2022”. Pani Radna
Daria Domosławska, proszę bardzo.”
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Pani Radna Daria Domosławska powiedział: „Szanowni Państwo! Mój głos będzie
dotyczył zarówno dokumentu pomieszczonego na druku 562, jak i 563. Na wstępie
chciałam przypomnieć, że kierunki polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia kreuje
Ministerstwo Zdrowia, pełni ono również funkcję płatnika, nadzoru nad płatnikiem, jakim
jest ministerstwo, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Niemniej jednak samorządy
mogą wspierać wszelkie działania związane z ochroną zdrowia, realizując między innymi
programy profilaktyczne. Jak już Pan Prezydent Andrzej Nowakowski wspomniał w
"Raporcie o stanie miasta" w Płocku realizujemy wiele takich programów. Zanim przejdę
do omówienia programu pomieszczonego na wcześniej wymienionych drukach chciałam
się troszeczkę cofnąć wstecz, wrócić do roku 1796, w którym to Edward Jenner podjął
działania nad wprowadzeniem pierwszych szczepionek mających na celu walkę z ospą
prawdziwą. Od 1796 roku musiało upłynąć wiele lat. Poprzez te lata te szczepionki były
modyfikowane, bo dopiero w roku 1980 konsekwencją wprowadzenia szczepień było
totalne uwolnienie ludzi od epidemii jaką był wirus ospy prawdziwej. Zatem wiele drogi
jeszcze przed nami. Ale takie działania, jakie prowadzi nasz samorząd, nasze miasto
Płock, między innymi poprzez wprowadzanie programów profilaktyki szczepień dają
naprawdę dużą nadzieję. Dwa projekty, na których pomieszczony jest program szczepień
dotyczący meningokoków i grypy są to programy, które są kontynuacją z poprzednich lat.
Przypomnę, że program profilaktyki szczepień przeciwko meningokokom kontynuujemy w
naszym mieście od roku 2008, natomiast program profilaktyki szczepień przeciwko grypie
kontynuowany jest w naszym mieście od roku 2005. Ze swojej strony i w imieniu całej
Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej chciałam podziękować Panu Prezydentowi,
wszystkim radnym, Pani Dyrektor i całemu Wydziałowi Edukacji, Zdrowia, Polityki
Społecznej za działania, które prowadzą do kontynuowania tych programów, Państwa
Radnych oczywiście poprosić o głos za przyjęciem tych programów profilaktyki szczepień.
Jednocześnie chciałam zachęcić wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwości
zaszczepienia się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, który będzie realizowany 27 czerwca,
w najbliższą sobotę, między godziną 10.00 a 16.00. Tak że niewiele samorządów
podejmuje tego typu działania. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. W ten sposób połączyliśmy dyskusję nad punktem numer dziesięć i punktem
numer jedenaście - druk nr 562 dotyczący szczepienia przeciw meningokokom i druk nr
563, szczepienia, program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców
miasta Płocka. Czy do któregokolwiek z tych dwóch dokumentów ktoś z Państwa Radnych
ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę.”
12.wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Płocku
oznaczonych jako działki nr 220 o powierzchni 0,1036 ha przy ul. Bielskiej
27, nr 214 o pow. 0,1363 ha przy ul. Bielskiej 39, nr 213 o pow. 0,0669 ha
przy ul. Bielskiej 41, nr 633/1 o pow. 0,3444 ha i nr 339/2 o pow. 0,1345 ha
przy ul. Chopina, nr 220/6 o pow. 0,0557 ha, nr 221/18 pow. 0,5142 ha i nr
221/19 o pow. 0,0268 przy ul. Miodowej oraz nr 208/1 o pow. 0,1751 ha ul.
Kobylińskiego
stanowiących
własność
Gminy-Miasto
Płock,
na
nieruchomości położone w Płocku przy ul. Nowy Rynek oznaczone jako
działki nr 262/8 o pow. 0,8269 ha, nr 263/1 o pow. 0,0549 ha i nr 262/10 o
pow. 0,4184 ha stanowiące własność RYNEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
(druk nr 564),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do punktu dwunastego - projekt uchwały na druku nr 564 w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Płocku oznaczonych jako działki nr 220 o
powierzchni 0,1036 ha przy ul. Bielskiej 27, nr 214 o pow. 0,1363 ha przy ul. Bielskiej
39, nr 213 o pow. 0,0669 ha przy ul. Bielskiej 41, nr 633/1 o pow. 0,3444 ha i nr 339/2
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o pow. 0,1345 ha przy ul. Chopina, nr 220/6 o pow. 0,0557 ha, nr 221/18 o pow. 0,5142
ha i nr 221/19 o pow. 0,0268 przy ul. Miodowej oraz nr 208/1 o pow. 0,1751 ha przy ul.
Kobylińskiego stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, na nieruchomości położone w
Płocku przy ul. Nowy Rynek oznaczone jako działki nr 262/8 o pow. 0,8269 ha, nr 263/1
o pow. 0,0549 ha i nr 262/10 o pow. 0,4184 ha stanowiące własność RYNEX Sp. z o.o. z
siedzibą w Płocku (druk nr 564). I tutaj mamy pewne drobne poprawki. Pan mecenas je
zasygnalizuje.”
Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Szanowni Państwo, zanim przejdziecie
do merytorycznego rozpatrywania tej uchwały, to chciałem tyko zasygnalizować zmiany
niemające merytorycznej, merytorycznego znaczenia. Otóż w tytule uchwały w części, w
tym wyliczeniu do tych działek tam mamy, jak Państwo widzicie, "ul. Miodowej oraz
208/1 o pow. 0,1751 ha przy", brakuje słowa "przy" i Al. Kobylińskiego nie ul.
Kobylińskiego. Analogicznie poniżej "położony w Płocku przy pl. Nowy Rynek", nie "ul.
Nowy Rynek". I również w tytule mamy tu nieścisłość w porównaniu do treści uchwały,
ponieważ zamiana dotyczy tych wyliczonych działek na działki położone przy pl. Nowy
Rynek oraz przy... oraz na działkę przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych, działce nr 241/7 o
powierzchni 0,0400 ha, która tu w tytule została zagubiona, więc w końcowej frazie
tytułu to powinno wyglądać tak: "na nieruchomości położone w Płocku przy pl. Nowy
Rynek oznaczone jako działki nr 262/8 o pow. 0,8269 ha, nr 263/1 o pow. 0,0549 ha i nr
262/10 o pow. 04184 ha oraz na działkę nr 241/7 o pow. 0,0400 ha położoną przy ul.
Narodowych Sił Zbrojnych" i dalej: "stanowiące własność RYNEX Sp. z o.o. z siedzibą w
Płocku". Czyli takie te zmiany. Zarówno w tytule, jak i treści uchwały ul. Kobylińskiego
zamieniamy na Al. Kobylińskiego, ul. Nowy Rynek na pl. Nowy Rynek i te zmiany w
tytule, które wskazałem. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo, Panie mecenasie. I tutaj mieliśmy obiecane mapki, więc może teraz
poprosilibyśmy o ich prezentację i może kilka słów na ich temat, jeżeli byłoby to dla
kogoś może nie do końca czytelne. Proszę bardzo Panią Dyrektor.”
Pani Beata Pomianowska p.o. Dyrektor Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy
powiedziała: „ Dzień dobry! Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nieruchomości, które są
przedmiotem owej uchwały zaczniemy od nieruchomości stanowiących własność spółki
Rynex. Są to trzy działki położone przy pl. Nowy Rynek: działka 262/8, 263/1 i 262/10 o
łącznej powierzchni 1 ha 3002 m². Kolejna działka... I te trzy działki to są działki, które
zamykają cały proces nabywania nieruchomości w celu zagospodarowania pl. Nowy
Rynek i budowy sali koncertowej. Pozostałe nieruchomości położone na tym terenie
stanowią własność Gminy-Miasto Płock. Kolejna nieruchomość stanowiąca własność spółki
Rynex jest to nieruchomość przy Narodowych Sił Zbrojnych. Prosiłabym o kolejną mapkę.
A, tu jest, dziękuję. To jest działka 241/7. Ta działka to jest, bym powiedziała, taki bonus
do zamiany, ponieważ to jest regulacja stanu prawnego pasa drogowego. W planie
miejscowym jest to droga, a więc po prostu nabywamy do zasobu drogę publiczną.
Natomiast kolejne działki to są działki, które stanowią już własność Gminy Miasto Płock:
działka 213, 214 przy ul. Bielskiej, działka 220 przy ul. Bielskiej, działka 208/1 przy Al.
Kobylińskiego, dwie działki przy ul. Chopina: 339/2 i 633/1 i trzy działki przy ulicy
Miodowej: 220/6, 221/18 i 221/19.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Mamy telefon
od Pani Radnej, która zadawała pytania odnośnie mapek, żeby troszeczkę wolniej tą
prezentację konkretnych nieruchomości sygnalizować i żeby wskazywać może z pomocą
jakiegoś punktatora te działki, o których Pani Dyrektor mówi, jeśli można prosić.”
Pani Beata Pomianowska p.o. Dyrektor Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy
powiedziała: „Dobrze, czyli zaczynamy od początku. Działki stanowiące własność,
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stanowiące własność Rynexu, ta działeczka, ta działeczka i tak działeczka. Działka przy
Narodowych Sił Zbrojnych stanowiąca własność Spółki Rynex. Działka przy ul. Bielskiej to
już jest Gmina Miasto Płock. Kolejne dwie działki przy ul. Bielskiej. Działka przy Al.
Kobylińskiego, Chopina i Miodowa i tutaj taki wąski klin. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo. Być może będą jeszcze kolejne pytania, to poprosiłbym może gdzieś usiąść sobie
z przodu, żeby było bliżej. Jest prośba o udzielenie głosu Pani Radnej Kulpie. Proszę
bardzo.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję serdecznie. To teraz tak, jeśli chodzi
o tą działkę... przepraszam, ja sobie tylko przyciszę... o Narodowych Sił Zbrojnych, bo
jak rozumiem działka Nowy Rynek została wyceniona na 7 000 000 zł i w sumie nie
kumuluje jej wartość sumaryczna tej zamiany, która będzie przekazana do spółki Rynex i
dlatego musimy dopłacić, już nie pamiętam, czy 1 200 000, czy 1 600 000. Już nie
pamiętam tej kwoty. Tu pewnie Pan Skarbnik mnie skoryguje. I teraz tak, dodatkowo
oprócz działki Nowy Rynek bierzemy jeszcze Narodowych Sił Zbrojnych. W związku z tym
chciałabym wiedzieć, dlaczego bierzemy ten skrawek i niech Pani go jeszcze ewentualnie
raz pokaże. I jeśli mogłabym poprosić o te działeczki, które są przedmiotem przekazania
z kolei do spółki Rynex, czyli te wszystkie działki przy ulicy Bielskiej, Miodowej, Chopina,
czy ja mogłabym mniej więcej poprosić o ich lokalizację, bo ja chciałabym no jakby mieć
rozeznanie w terenie wiedząc dokładnie, które działki i ewentualnie nie wiem, czy macie
Państwo jakąś informację na jaki cel zostaną przeznaczone, czy tam będzie jakaś
działalność, bo rozumiem, że one są w dużej mierze niezabudowane. No to chciałabym
wiedzieć ewentualnie, jakie są plany w związku z tymi działkami i dlaczego jeszcze
zabieramy właśnie od Rynexu tą działkę Narodowych Sił Zbrojnych. To poproszę o
informację. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo,
Pani Dyrektor.”
Pani Beata Pomianowska p.o. Dyrektor Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy
powiedział: „Dobrze, no więc jeżeli chodzi o działkę przy Narodowych Sił Zbrojnych my
nabywamy te nieruchomości stanowiące własność Rynexu za kwotę łączną 6 997 794,
10 zł brutto i w tym jest również wartość działki przy Narodowych Sił Zbrojnych. Jeżeli
chodzi natomiast o nasze działki, więc tutaj mamy działkę przy ul. Bielskiej, tutaj idąc
będą troszeczkę dalej tu mamy ul. Ostatnią, idąc dalej w kierunku Al. Kobylińskiego
mamy na rogu młyn. A to jest znana piekarnia w Płocku. Dalej na ul. Bielskiej mamy
działki 213, 214. Tutaj mamy młyn. Tu jest tak zwana wnęka i pasaż Karadzica, Al.
Kobylińskiego, znowu mamy działkę 208/1 i znowu młyn. Ul. Chopina 339/2, 633/1,
dworzec kolejowy, ul. Chopina, dworzec kolejowy i dosyć znany sklep z wyposażeniem
wnętrz. Ul. Miodowa 220/6, 221/18 221/19. Politechnika jest tutaj. Ul. Miodowa. Tu
mamy Politechnikę. Myślę, że to jest takie dosyć jasne określenie lokalizacji wszystkich
działek, które stanowią przedmiot zamiany. Jeżeli chodzi o plany spółki, to ja myślę, że
spółka nabywa te nieruchomości w celach inwestycyjnych i to jest pytanie bardziej do
zarządu spółki niż do mnie. My nabywamy na cele publiczne.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo, Pani Dyrektor. Przy okazji przypomnę Państwu, iż nie tak dawno uchwalaliśmy
miejscowy plan głosowania terenu, który dotyczy właśnie tego kwartału Kobylińskiego,
Bielska, Ostatnia. Jeśli mogę, to tylko ode mnie taka prośba, ponieważ to będzie jeden z
centralnych punktów miasta, jest oczywiste, że ta komasacja gruntów no wiadomo na
czym... ku czemu zmierza, żeby tam przeprowadzić jakiś proces inwestycyjny, ponieważ
jest to jeden z bardziej centralnych punktów miasta zadbajmy jako miasto o to, żeby
warunki, które udzielimy sprawiły, żebyśmy byli dumni z tego terenu. A ja na przykładzie,
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przepraszam, że to powiem, ale na przykładzie pierwszego budynku mieszkalnego, który
na tym kwartale powstaje, nie jestem zadowolony. Powstał tam, czy też powstaje tam
przeciętny budynek mieszkalny. Takie jest moje odczucie. A uważam, że ten teren
zasługuje na architekturę naprawdę wyższych lotów. Ponownie Pani Przewodnicząca,
proszę.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję. Nie odpowiedziała mi Pani na
pytanie, jeśli chodzi o tą działeczkę Narodowych Sił Zbrojnych, dlaczego ją chcemy
przejąć od spółki Rynex, tylko Pani powiedziała, że ją przejmujemy i ewentualnie
przedstawiła Pani tą lokalizację. To jest jedna kwestia. Natomiast druga. Jeśli Pani mówi o
tym, że spółka Rynex powinna powiedzieć o tych planach, no rozumiem, że właścicielem
spółki jest miasto i w jej imieniu działa właściciel, czyli Prezydent Miasta Płocka, w
związku z tym może Pan Prezydent określi ewentualnie, no bo to jest bardzo duża ilość
działek, które przekazujemy do spółki Rynex i chciałabym ewentualnie wiedzieć z jaką
myślą, z jakim przeznaczeniem, z jaką wizją, bo rozumiem, że jakąś wizję ma spółka
Rynex w zakresie zagospodarowania, bo to są duże przestrzenie w naszym mieście, z
jakąś wizją wystąpi spółka Rynex. Nie wiem, czy będzie kolejną spółką, która będzie
budowała budynki mieszkalne. Nie wiem. Chciałabym wiedzieć ewentualnie w jaką to
stronę pójdzie. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan
Skarbnik, proszę bardzo.”
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Znaczy ten kawałek przy
Narodowych Sił Zbrojnych tak naprawdę to jest pas drogowy, więc to powinno być już
dawno w naszych rękach. I to jest tylko taka, przy okazji tej zamiany przejmujemy coś,
co już w zasadzie od lat powinno być w mieście. Tak jak powiedziałem, jest to pas
drogowy. Zresztą Beata o tym też wspominała wcześniej. Co do tego, jak, w jaki sposób
będą te działki zagospodarowane, to myślę, że te przy Bielskiej, ta największa ilość,
bodajże chyba cztery, to rzeczywiście, tak jak przed chwilą mówił Pan Przewodniczący,
jest to teren przeznaczony pod budownictwo i tam, z mojej wiedzy, spółka Rynex
przygotowuje się do budowy budynków mieszkalnych i też na ten cel będą przeznaczone
te działki, które w tej chwili w tej zamianie uzyskują. Przy dworcu, to na dzień dzisiejszy
w 100 procentach nie jest jeszcze pewne, na co będą te działki, ponieważ na dzisiaj część
z tych działek już w tej chwili w zasadzie trudno powiedzieć, tak jakby wynajmowała
spółka Rynex pod autobusy, które tam oczekują, bo to jest jakby przedłużenie dworca.
Więc na ile będzie można tam pozostawić parking autobusowy, na ile tam będzie ktoś
zainteresowany zakupem tych działek i budową, nie wiem, jakiegokolwiek budynku, to na
dzień dzisiejszy nie wiadomo. Natomiast tak naprawdę to jest jakby obszar przydworcowy
nazwijmy to i też z tym dworcem na dzień dzisiejszy bardzo mocno związany. Co do
Miodowej, to tutaj są również... Natomiast tutaj trudno mówić o planach, raczej wizjach
budowy bądź potencjalnie wynajmu tego terenu, natomiast to jest jakby najmniej na
dzień dzisiejszy teren określony w szczegółach, co na nim mogłoby powstać. Dziękuję
bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Nie widzę więcej pytań ani zgłoszeń dotyczących tego punktu, zatem
przechodzimy do kolejnego punktu.”
13.szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu
zapłaty lub rozkładania na raty spłaty oraz niedochodzenia należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie-Miasto
Płock lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
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publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych (druk nr
567),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt trzynasty
- projekt uchwały na druku nr 567 w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty oraz
niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających
Gminie-Miasto Płock lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organów i osób do tego uprawnionych. I tutaj również mamy autopoprawkę.
Proszę bardzo, Panie mecenasie.”
Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Szanowni Państwo! Autopoprawka jest
tutaj uwidoczniona, natomiast do tej autopoprawki tylko taka mała jedna krótka uwaga
techniczna. Jeżeli w § 10 zgodnie z tą autopoprawką usuwamy ust. 3, to automatycznie
istniejący oczywiście ust. 4 w tym projekcie staje się ust. 3 w miejsce tego uchylanego.
Dziękuję bardzo.”
(autopoprawka stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Czyli jeszcze mamy małą korektę autopoprawki, ale logiczną, oczywistą. Czy do
tego punktu jakieś pytania, wątpliwości? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu.”
14.skargi z dnia 03.02.2021 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
(druk nr 558),
oraz
15.skargi z dnia 28.02.2021 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
(druk nr 559),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt
czternasty - projekt uchwały na druku nr 558 w sprawie skargi z dnia 3.02.2021 roku na
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Czy w tym punkcie jakieś pytania ze strony
Państwa Radnych? Jako pierwsza Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Znaczy, jeśli mogę to
zarówno punkt czternasty, jak i piętnasty dotyczy podobnej inwestycji, chodzi o ulicę
Boryszewską, czyli skargi dwie na Dyrektora MZD. Mam pytanie, czy w związku z
rozstrzygnięciem zaproponowanym w uchwale cokolwiek zostanie zmienione, jeśli chodzi
o status przeprowadzania tej inwestycji. Myślę przede wszystkim o poziomie tej ulicy,
szczególnie na wysokości sześciu nieruchomości, oczywiście po stronie Płocka. To jest
jedna kwestia. I druga - interesuje mnie to, co zostało powiedziane między innymi w
obecności członków komisji skarg i petycji, w obecności Prezesa Wodociągów Płockich, że
zostanie opracowana zmiana w budżecie miasta Płocka, w której to wprowadzimy niejako
refundację mieszkańcom za budowę kanalizacji, przyłączy kanalizacyjnych w drodze.
Tymczasem ja czytam w uzasadnieniu tej petycji, iż zwrot nastąpi częściowy
mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych. Co znaczy: częściowy zwrot
przyłączeń kanalizacyjnych? Czy to znaczy, że ci ludzie muszą wpłacić 100 procent
wartości przyłączy zarówno na swojej działce, jak i w drodze, a później miasto zamierza
im to refundować, czy po prostu zostanie określona stawka przyłącza ta, która jest tylko
w granicy ich działki. To nie zostało doprecyzowane. Nie ma również, nie wiem, jakie to
są kwoty. Nikt do tej pory nam tego nie powiedział. Pan Skarbnik powiedział, że to
zostanie przedstawione na sesji czasowej. Nie mamy tego. Tak na dobrą sprawę trudno
jest mi głosować za przyjęciem odrzucenia części, skoro de facto nie wiem, jakie do
końca będzie to rozwiązanie, bo jest tak enigmatycznie sformułowana treść tej uchwały,
że nie wiem, jakie będą konsekwencje mieli ci mieszkańcy. W związku z tym proszę
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doprecyzować to publicznie, bo podejrzewam, że ci mieszkańcy też słuchają tej sesji,
słuchając szczególnie tych dwóch punktów i chcieliby się czegoś konkretnego dowiedzieć
w kwestii ich naprawdę gehenny i trwającej walki od wielu, wielu miesięcy. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. W ten
sposób, Szanowni Państwo, dyskusję rozszerzyliśmy na punkt piętnasty - skargi z dnia
28.02.2021 roku, również na dyrektora MZD, zatem ta dyskusja będzie dotyczyła
punktów czternaście i piętnaście. Pan Sekretarz Tomasz Kominek, proszę bardzo.”
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Dziękuję za głos, Panie Przewodniczący. Ja
również w tej kwestii połączonych dwóch punktów i pewnej kwestii. Po pierwsze, dla
przypomnienia, wnioski te wpłynęły do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przez kilka, w
zasadzie kilkanaście tygodni zbieraliśmy materiały pozwalające na przygotowanie
projektu uchwały pod te dwie skargi. Ponadto chciałem Państwa poinformować, że po raz
pierwszy w tej kadencji, czyli po raz pierwszy w historii, ta Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji odbyła swoje posiedzenie wyjazdowe, to znaczy udaliśmy się na ulicę
Boryszewską. Tam mieliśmy, może przyjemność to nie, ale wspólnie przeprowadziliśmy
oględziny tego miejsca docelowego, razem z radnymi spoza komisji, właśnie z Panem
Dyrektorem oraz innymi przedstawicielami urzędu. I faktem jest, że rozmawialiśmy o
kilku takich elementarnych kwestiach, w tym o - ja przynajmniej tak to zrozumiałem - o
projekcie uchwały, który odrębnie od tego uzasadnienia, które przed chwilą Pani
Przewodnicząca cytowała, miałby wpłynąć pod obrady sesji rady miasta. I domyślam się,
że będzie to w ten sposób pewna determinanta dla niektórych radnych w kontekście
podjęcia się głosowania. Więc również moje pytanie jest takie czy - w zasadzie to kieruję
który to pytanie do Pana Skarbnika, może Pan Prezydent będzie wiedział - czy faktycznie
w przygotowaniu jest ten projekt uchwały, który jest oczekiwany przez mieszkańców à
propos sieci kanalizacyjnej, tak, wodno-kanalizacyjnej. Jest to moja pierwsza kwestia.
Druga kwestia - mówiliśmy na komisji, że częściowo będzie zasadny, zasadne
uzasadnienie w kontekście tej skargi i tak też przygotowaliśmy ten projekt uchwały, tak
też przegłosowaliśmy go przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Natomiast, Szanowni
Państwo, oczywiście jeszcze raz podkreślam, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, inne
komisje oraz rada miasta nie ma takich uprawnień, żeby w pewien sposób ingerować w
to, co inwestor zlecił, w jaki sposób wygląda ta inwestycja. My mogliśmy poruszać się na
obszarze - albo przyjąć zasadną tę skargę, albo niezasadną, albo w części zasadną. I tu
jakby patrząc oczywiście na te punkty mamy skargę zasadną w części. Ja bym tylko
powiedział, że w tej części takiej społecznej, o której również mówiliśmy mieszkańcom.
Natomiast ja nie do końca sądzę, że jakąkolwiek winę ponosi za to Dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg, a nawet śmiem twierdzić, ale to jest moje osobiste zdanie, że w ogóle
akurat Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg nie ponosi odpowiedzialności w tej kwestii. Ale
do meritum, to pytanie, czy będzie najbliższych sesjach postawiony ten projekt uchwały,
czy też nie, bo to jest chyba najważniejsze w tych dwóch punktach. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy
jeszcze ktoś z Państwa Radnych w tych dwóch punktach chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Przechodzimy zatem do kolejnego punktu.”
16. rozpatrzenia petycji z dnia 6 maja 2021 r. w przedmiocie przeniesienia
przystanku autobusowego (druk nr 560),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
zatem do kolejnego punktu. Punkt szesnasty - projekt uchwały na druku nr 560 w
sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 maja 2021 roku w przedmiocie przeniesienia
przystanku autobusowego. Czy tutaj jakieś dodatkowe wyjaśnienia są potrzebne? Pan
Sekretarz, proszę bardzo.”
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Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Ja dziękuję za głos, natomiast Panie
Przewodniczący, Szanowni Państwo, zarówno Pan Jacek Ambroziak, jak i ja byliśmy na
miejscu. Kwestia tej petycji jest to zgodne z uzasadnieniem. W 2015 roku jak ten
przystanek powstawał tam była wolna działka. Nikomu to nie przeszkadzało. Dziś nawet,
gdybyśmy przenieśli ten przystanek w inne miejsce okazałoby się, że po prostu
postawimy go komuś przed domem i otworzymy błędne koło, bo podejrzewam, że na
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji co miesiąc mielibyśmy taką prośbę o przesunięcie tego
przystanku o kilka, czy kilkadziesiąt metrów, więc tego zrobić nie możemy, a
zlikwidowanie tego przystanku pewnie byłoby jeszcze gorszą formą, nieoczekiwaną przez
mieszkańców, dlatego pozwoliliśmy sobie przygotować jakby utrzymanie stanu obecnego,
po konsultacjach jakby z Panem Dyrektorem Jackiem Ambroziakiem. Tylko tyle chcę
dodać. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Czy ktoś jeszcze Państwa Radnych w tym temacie? Nie widzę.”
17.rozpatrzenia petycji z dnia 19.05.2021 r. złożonej w interesie publicznym
(druk nr 561),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zatem kolejny
punkt, siedemnasty - projekt uchwały na druku nr 561 w sprawie rozpatrzenia petycji z
dnia 19.05.2021 roku złożonej w interesie publicznym. Czy do tego projektu jakieś
pytania, wątpliwości? Nie widzę. I ostatni projekt uchwały, punkt osiemnasty. A nie, jest.
Jest tutaj widzę zgłoszenie. Proszę bardzo, Pani Radna Wioletta Kulpa.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Znaczy rozumiem, że
oczywiście petycja nie została opatrzona imieniem i nazwiskiem osób, które chciałyby
zwrócić na coś uwagę, ale proszę mi w takim razie wyjaśnić, czy to wprost wynika z
przepisu prawa, jeśli tak proszę o zacytowanie tego przepisu i jakby nie wiem, czy to
powinno być przedmiotem akurat rozpatrywania komisji w tym zakresie, no bo po bardzo
przepraszam, ale może Państwo się z tym nie spotykacie, ale ja się spotykam i wielu
radnych, szczególnie z Klubu Prawa i Sprawiedliwości zwracało mi na to uwagę, że część
osób boi się pod swoim imieniem i nazwiskiem cokolwiek pisać, bo boją się konsekwencji
wyciąganych zarówno przez władze miasta, jak przez... być może są pracownikami
miejskich spółek, boją się wyciągania konsekwencji. No jest pewna bojaźń wśród
mieszkańców, a jest jednocześnie, nie wiem, chęć zwrócenia, niezadowolenie z tego, bo
jeśli jest potrzeba, ja również mogę podpisać się pod taką petycją. Ja wyrażałam swoje
niezadowolenie w interpelacji pisząc ją do Urzędu Miasta Płocka. Odpowiedź oczywiście
była taka na okrągło, że Prezydent może sobie podejmować takie działania, ma do tego
prawo, ale być może też trzeba się wsłuchać w głos płocczan, mieszkańców, którzy mają
odmienne zdanie i być może właśnie to jest to na co zwracałam uwagę wcześniej, z czym
się oczywiście Prezydent nie zgadza i też ma do tego prawo, każdy ma inny pogląd na
daną sprawę, może mieć, natomiast no to jest jakby głos, wyraz mieszkańców, którzy
uważają, że nie zgadzają się z takim postępowaniem przez Prezydenta w zakresie
finansów publicznych. I od tak my sobie to odrzucamy, bo nie ma adresu wskazanego,
czy imienia i nazwiska tej osoby, co dla mnie jest po prostu trochę kuriozalne, bo ja bym
chciała jakby jako radna popatrzeć na fakt zgłoszenia problemu przez mieszkańca, a nie
machinalne odrzucenie, bo po prostu nie ma jakichś wymogów formalnych w tym
zakresie stwierdzonych, czy zrealizowanych. Ale powtarzam - chciałabym usłyszeć
dokładny zapis przepisu prawa, który narzuca obowiązek wpisania takich informacji w
petycji. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie mecenasie.”
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Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Szanowni Państwo! Szanowna Pani
Radna! Otóż już w samej treści petycji w uzasadnieniu te przepisy są wskazane,
natomiast ja oczywiście je powtórzę. Ustawa z 11 lipca 2014 roku o petycjach w art. 4
ust. 2 stanowi... 4 ust. 2 pkt 2, że petycja powinna zawierać wskazanie miejsca
zamieszkania albo siedzibę podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji.
I dalej mamy art. 7 ust. 1 ustawy, który stanowi, że jeżeli petycja nie spełnia wymogów,
o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub właśnie 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Tutaj ustawa mówi, że pozostawia się ją bez rozpatrzenia, nie, że można ją pozostawić
bez rozpatrzenia lub, że to od uznania organu zależy, czy ją rozpatrzy, więc uważam, że
jakby kontrola wymagań formalnych petycji jest obowiązkiem organu ją rozpatrującego.
Jeżeli takiego oznaczenia nie ma, a w tym przypadku nie było, bo mieliśmy wyłącznie
sam mail z podpisem imienia, nazwiska, natomiast nie było adresu do korespondencji, to
choćby no to pozostawia się taką petycję bez rozpatrzenia. To ma choćby też wymóg taki,
że o rozpatrzeniu petycji organ powinien powiadomić tego, kto ją wnosi, więc ten adres
też ma charakter no wysłania korespondencji zwrotnej. Natomiast ja tylko chciałbym
zwrócić Pani Radnej uwagę, że ta petycja, która jest tutaj, ten projekt uchwały, nie
dotyczy, jak mniemam tej sytuacji, o której Pani Radna mówi, to znaczy tej kwestii
związanej z wydatkowaniem, z doniesieniem, że tak powiem, o wydatkowaniu niezgodnie
z dyscypliną finansów publicznych na te billboardy, bo to ta petycja akurat, która jest
tutaj obecnie bieżącym jakby przedmiotem obrad dotyczy zupełnie innej kwestii. Tam to
zawiadomienie nie miało formy petycji. To było zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych, który przesłał ją radzie w innej formie, to znaczy nie na podstawie
ustawy o petycjach, tylko na podstawie ustawy o odpowiedzialności, o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych i to zawiadomienie było rozpatrywane w dniu
wczorajszym na połączonych posiedzenia komisji rewizyjnej i finansów. To chyba tyle.
Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Ponownie Pani Radna.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A mam pytanie w takim razie. W dobie
komunikacji internetowej, czy ta petycja wymaga, jakakolwiek petycja, wymaga
rzeczywiście wpisania adresu do korespondencji w sensie domu, mieszkania, czy adresem
do korespondencji, bo tutaj nie ma napisane, ja rozumiem, że to jest interpretacja Pana
Gajewskiego, Pani Jakubowskiej, która mówi o jakby interpretacji tego zapisu, ale czy
wprost gdzieś w przepisach prawa aktualnych, nie mówię o 2015 roku, bo wtedy byliśmy
w innej rzeczywistości, ale czy gdzieś w przepisach prawa aktualnych w myśl zapisu
adres do korespondencji, jeśli mamy pandemię nie traktuje się adresu mailowego, z
którego zostało przekazane dane pismo, dana petycja, czy rzeczywiście nie uległo to
pewnej modyfikacji, bo mamy troszkę stary komentarz do ustawy. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ponownie Pan
mecenas, proszę bardzo.”
Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Szanowna Pani Radna, gdyby ustawa
mówiła wyłącznie o adresie do korespondencji ja byłbym w stanie się przychylić,
natomiast ustawa mówi, że petycja wymaga wskazania miejsca zamieszkania albo
siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Oczywiście, jeżeli
adres zamieszkania pokrywa się z adresem korespondencji logiczne jest. Natomiast
wydaje się że, jeżeli ustawa mówi o adresie miejsca zamieszkania, to nijak chyba nie
można uznać adresu poczty internetowej, e-maila jako adres zamieszkania. Dziękuję.”

18. zmiany uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków (druk nr 568).
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Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 568.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zatem,
Szanowni Państwo, za nami etap pierwszy. Przechodzimy do etapu drugiego - głosowanie
nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Tradycyjnie będę czytał numer punktu i
numer druku, a Państwa Radnych proszę o koncentrację przy głosowaniach.
Przechodzimy do głosowania.”

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata
2021-2049 (druk nr 565),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 565 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 538/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2021-2049
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021 (druk nr
566),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 566 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 539/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021 stanowi załącznik nr 21 do
niniejszego protokołu.
3.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2020 rok (druk nr
542),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 542.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 540/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze
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sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2020 rok stanowi załącznik nr
22 do niniejszego protokołu.
4. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania
Budżetu Miasta Płocka za 2020 rok (druk nr 543),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 543.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 9
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 541/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu
Miasta Płocka za 2020 rok stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Gratulujemy Panu
Prezydentowi udzielenia absolutorium.”
5. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Misja przedszkolak – równanie szans edukacyjnych
dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” o numerze:
RPMA.10.01.04-14-e132/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja
przedszkolna (druk nr 553),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 553.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 542/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego
pn.: „Misja przedszkolak – równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i
deficytami rozwojowymi” o numerze: RPMA.10.01.04-14-e132/20 współfinansowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój
dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna stanowi załącznik nr 24 do
niniejszego protokołu.
6. przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży pobierających naukę na terenie miasta Płocka pod nazwą
„Płockie Orły” (druk nr 554),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 554 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 543/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
45

pobierających naukę na terenie miasta Płocka pod nazwą „Płockie Talenty” stanowi
załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
7. wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Stara Biała porozumienia
międzygminnego w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Biała (druk nr 555),
Projekt uchwały został zdjęty z porządku.
8. przygotowania projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr 381/XXII/2020
Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i
warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane na obszarze Miasta Płocka (druk nr 556),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 556.
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 544/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie przygotowania projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr 381/XXII/2020 Rady
Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane na obszarze Miasta Płocka stanowi załącznik nr 26 do niniejszego
protokołu.
9. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada
2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Płocka (druk nr 557),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 557.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 545/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka
stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
10.przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych
szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach
2021-2022” (druk nr 562),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 562.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 546/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień
przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2021-2022” stanowi
załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
11.przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych
szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 20212023” (druk nr 563),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 563.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 547/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień
przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2021-2023” stanowi załącznik nr
29 do niniejszego protokołu.
12.wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Płocku
oznaczonych jako działki nr 220 o powierzchni 0,1036 ha przy ul. Bielskiej
27, nr 214 o pow. 0,1363 ha przy ul. Bielskiej 39, nr 213 o pow. 0,0669 ha
przy ul. Bielskiej 41, nr 633/1 o pow. 0,3444 ha i nr 339/2 o pow. 0,1345 ha
przy ul. Chopina, nr 220/6 o pow. 0,0557 ha, nr 221/18 pow. 0,5142 ha i nr
221/19 o pow. 0,0268 przy ul. Miodowej oraz nr 208/1 o pow. 0,1751 ha ul.
Kobylińskiego
stanowiących
własność
Gminy-Miasto
Płock,
na
nieruchomości położone w Płocku przy ul. Nowy Rynek oznaczone jako
działki nr 262/8 o pow. 0,8269 ha, nr 263/1 o pow. 0,0549 ha i nr 262/10 o
pow. 0,4184 ha stanowiące własność RYNEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
(druk nr 564),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 564 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 548/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Płocku
oznaczonych jako działki nr 220 o powierzchni 0,1036 ha przy ul. Bielskiej 27, nr
214 o pow. 0,1363 ha przy ul. Bielskiej 39, nr 213 o pow. 0,0669 ha przy ul. Bielskiej
41, nr 633/1 o pow. 0,3444 ha i nr 339/2 o pow. 0,1345 ha przy ul. Chopina, nr 220/6
o pow. 0,0557 ha, nr 221/18 o pow. 0,5142 ha i nr 221/19 o pow. 0,0268 przy ul.
Miodowej oraz nr 208/1 o pow. 0,1751 ha przy Al. Kobylińskiego stanowiących własność
Gminy - Miasto Płock, na nieruchomości położone w Płocku przy pl. Nowy Rynek
oznaczone jako działki nr 262/8 o pow. 0,8269 ha, nr 263/1 o pow. 0,0549 ha i nr
262/10 o pow. 0,4184 ha oraz na działkę nr 241/7 o pow. 0,0400 ha przy ul.
Narodowych Sił Zbrojnych stanowiące własność RYNEX Sp. z o.o z siedzibą w Płocku
stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
13.szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu
zapłaty lub rozkładania na raty spłaty oraz niedochodzenia należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie-Miasto
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Płock lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych (druk nr
567),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 567 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 549/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub
rozkładania na raty spłaty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym, przypadających Gminie-Miasto Płock lub jej jednostkom organizacyjnym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych stanowi
załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
14.skargi z dnia 03.02.2021 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
(druk nr 558),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 558.
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 550/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie skargi z dnia 03.02.2021 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku stanowi
załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
15.skargi z dnia 28.02.2021 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
(druk nr 559),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 559.
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 551/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie skargi z dnia 28.02.2021 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku stanowi
załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
16. rozpatrzenia petycji z dnia 6 maja 2021 r. w przedmiocie przeniesienia
przystanku autobusowego (druk nr 560),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 560.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 552/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 maja 2021 r. w przedmiocie przeniesienia przystanku
autobusowego stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
17.rozpatrzenia petycji z dnia 19.05.2021 r. złożonej w interesie publicznym
(druk nr 561),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt
siedemnasty - druk 561. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku
nr 561. Proszę o zagłosowanie. A, tutaj mamy zgłoszenie. Dobrze, proszę Państwa, widzę
zgłoszenie i Państwo pewnie też widzicie, od Pani Przewodniczącej Wioletty Kulpy. Proszę
bardzo. Jesteśmy w punkcie siedemnastym.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Przepraszam, ale no to, nie wiem, traktujmy
to jako wystąpienia klubowe, bo do końca ja nie jestem przekonana, że Pan mecenas ma
rację, dlatego że jestem w tej chwili na stronie Ministerstwa Cyfryzacji KPRM-u i jest
wyraźnie napisane w sprawie petycji. Oczywiście, jeśli składasz petycję w swoim imieniu
zamieść w niej i jest: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, siedzibę oraz adres do
korespondencji, oznaczenie organu, do którego składasz petycję, opis przedmiotu petycji,
podpis, ale później jest napisane: jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, to w takim przypadku należy wskazać adres poczty elektronicznej, możesz
się także podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Możesz, ale nie musisz. W
związku z tym jakby nie chcę mówić, że Pan na 100 procent nie ma racji, ale w moim
przekonaniu poddaję w wątpliwość zapis Ministerstwa Cyfryzacji, który wydaje się, że ma
dosyć aktualne wpisy, jeśli chodzi szczególnie o ten okres pandemii, bo wiele rzeczy
załatwialiśmy internetowo i nagle tutaj od kogoś wymagamy. Ja po prostu nie chcę takiej
sytuacji, że za chwilę będziemy mieli kolejną uchwałę unieważnioną, bo jakby w ostatnim
czasie dosyć często się to zdarza, zauważyłam. W związku z tym nie wiem, czy jest
potrzeba, żeby akurat dzisiaj to przyjmować, czy jest tam obligatoryjny termin, który
mija i zobowiązuje nas jako radę miasta do przyjęcia tej uchwały akurat na tej sesji, czy
nie wiem, można jeszcze to w jakiś sposób odłożyć w czasie i wyjaśnić, bo żebyśmy za
chwilkę znów nie wracali z tą uchwałą albo, nie wiem, ten mieszkaniec, który złożył
petycję nagle może czuć się urażony, obrażony, że w ten sposób traktuje go rada miasta.
Ja osobiście na pewno nie będę głosowała za przyjęciem tej uchwały skoro mam
wątpliwość w tym zakresie wchodząc na stronę Ministerstwa Cyfryzacji. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Panie
mecenasie, czy jeszcze od Pana parę zdań usłyszymy w kontekście tego, co powiedziała
przed chwileczką Pani Przewodnicząca?”
Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „To znaczy ja nie wiem, czy dobrze
zrozumiałem. Pani Przewodnicząca zacytowała jakieś wyjaśnienia z Ministerstwa
Cyfryzacji, ale ja też tam usłyszałem, że jeżeli wnosisz petycję podaj adres zamieszkania.
Ja tak usłyszałem z tego, co Pani jakby zacytowała. Nie wiem, być może źle zrozumiałem,
tak. Natomiast, jeżeli chodzi o samą petycję, generalnie ustawa mówi, że petycja
powinna być rozpatrzona w ciągu trzech miesięcy. To jest petycja z 19 maja, więc do
19 sierpnia. W lipcu nie mamy sesji, no teoretycznie w sierpniu bylibyśmy po terminie,
ale z niedużym opóźnieniem, tak. Natomiast, nie wiem, gdyby Pani jeszcze Radna może
jeszcze raz zacytowała. Natomiast mówię, ja też cytowałem przepisy ustawy, tak.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Poprosimy w
takim razie raz jeszcze o połączenie Pani Przewodniczącej i zacytowanie dokładnie tegoż
zdania. Proszę bardzo.”
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Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Ja zrozumiałam ten zapis w
ten sposób, Panie mecenasie. Oczywiście jest napisane na stronie Ministerstwa
Cyfryzacji: jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej imię i nazwisko - tu się
z tym zgadzamy - miejsce zamieszkania, siedzibę oraz adres do korespondencji,
oznaczenie organu do którego składasz petycję i dalej to podpis i opis, to wiadomo, ale
później jest następne zdanie: jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, to w takim przypadku należy wskazać adres poczty elektronicznej. Czyli
jak rozumiem, że jeśli ktoś nie ma poczty albo elektronicznej, albo nie chce kierować
niczego za pomocą środków przekazu internetowego, to wtedy musi, jest zobligowany do
tego, żeby wpisać ten adres zamieszkania, no bo na niego musi otrzymać wówczas
zwrotną odpowiedź. Natomiast, jeśli nie chce wskazywać adresu zamieszkania, bo chce,
żeby to zrobiono za pomocą komunikacji internetowej, czyli na przykład, nie wiem, nie
chce dotykać koperty w ręku, bo przecież wiecie doskonale Państwo jaką mieliśmy
sytuację, że paczki nie odbieraliśmy, baliśmy się dotykać korespondencji, paczek,
przesyłek, no czegokolwiek, no to wtedy jest ta furtka, że składasz petycję za pomocą
środków komunikacji elektronicznej i należy wskazać tylko adres poczty elektronicznej.
No tak jest to napisane. Nie wiem, być może się mylę, tak, ale no poddaję to pod
wątpliwość, czy rzeczywiście tak powinniśmy obligatoryjnie tylko wymagać od kogoś
adresu zamieszkania i tylko korespondencja w formie papierowej. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję.
Proszę bardzo raz jeszcze Panie mecenasie, ewentualnie Państwo z komisji petycji.”
Pan Jarosław Szumański powiedziała: „Przepraszam Państwa, ale tak będzie mi łatwiej.
Szanowni Państwo, istotnie w art. 4 w ust. 1 ustawa mówi, że petycje składa się w formie
pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ust. 2 wskazuje te
elementy petycji, które petycja powinna zawierać. I mamy jeszcze ust. 5, że petycja
składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty
elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Natomiast powiem szczerze ja to
interpretuję tak, że jeżeli składamy petycję za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, to obok tych elementów, o których mowa w art. 4 ust. 2 powinien jeszcze
zawierać adres poczty elektronicznej. Gdyby składanie petycji przez, no tak to
interpretuję, gdyby składanie petycji za pomocą poczty elektronicznej nie wymagało tych
elementów określonych w ust. 2, to moim zdaniem powinno to wprost wynikać z ustawy,
tak, że wymagania określone w ust. 2 nie dotyczą petycji składanej przez pocztę
elektroniczną, natomiast takiego jakby wykluczenia, czy wyłączenia nie ma. I ja też nie
twierdzę oczywiście, że jestem nieomylny, natomiast ja mimo wszystko będę się,
przyłączam się, znaczy podtrzymuję tą swoją interpretację, że mimo wszystko każda
petycja powinna zawierać te wymogi, które są zawarte w art. 4 ust. 2, a jeżeli jest
składana poprzez pocztę elektroniczną dodatkowo adres poczty elektronicznej. Tak to
interpretuję. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrze.
Dziękujemy bardzo. Znamy stanowisko Pana mecenasa. Proponuję, żebyśmy przystąpili
do głosowania nad projektem uchwały na druku nr 561 z pełną świadomością, że organ
nadzorujący może nam zakwestionować tenże dokument.(…)”
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 561.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 3
wstrzymujące – 6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 553/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 19.05.2021 r. złożonej w interesie publicznym stanowi
załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
18.zmiany uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków (druk nr 568).
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 568.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 8
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 554/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w
sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załącznik nr 36
do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni
Państwo, dobrnęliśmy do końca etapu drugiego, czyli głosowania nad zgłoszonymi
projektami uchwał. Przed nami punkt ósmy: sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z
pracy między sesjami. Prosimy bardzo, Panie Prezydencie. Myślałem, że po okulary.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo
Radni! Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udzielenie absolutorium,
to już po raz kolejny, ale proszę mi wierzyć emocje za każdym razem są takie same, więc
tutaj bardzo, bardzo dziękuję za tę pozytywną ocenę. Tym trudniej zgodzić mi się ze
słowami Pani Przewodniczącej. Ja mogę jeszcze raz Państwa Radnych zapewnić, że ja
generalnie w jakiejś tam formule czuję się wychowankiem Świętego Jana Bosko, który
mówił, że dla dobra młodzieży, to on nawet z diabłem może usiąść do stołu i rozmawiać.
No ja dla dobra płocczan jestem w stanie nawet z samym prezesem usiąść do stołu i
naprawdę rozmawiać o Płocku, o przyszłości Płocka, nie mówiąc o tym, że już w
kontekście całe szczęście naszego sąsiada udaje się siadać do stołu i rozmawiać zarówno
członkami zarządu, Panem Leszczyńskim, czy nie tak dawno jeszcze z Panem Węgreckim.
Więc także, jeśli będzie tylko taka możliwość, to naprawdę i z Panem Prezesem
Obajtkiem również usiądę i będziemy, jestem przekonany, rozmawiać o przyszłości
Płocka, o dobrych rzeczach, które możemy wspólnie razem dla Płocka zrobić. Bo ja na to
jestem otwarty. Ba, no jeśli ktokolwiek tylko chciałby na to dowody, to mogę przedstawić
liczne pisma, które kierowałem i kieruję cały czas, zapewniające o gotowości do
współpracy i obszarach, w których możemy po prostu współpracować. Natomiast,
Szanowni Państwo, też proszę mnie dobrze zrozumieć, że czasami są sytuacje, gdzie jako
prezydent miasta no nie będę milczał, że jeśli będę widział, że demokracja jest zagrożona
w Polsce, że zagrożona jest niezależność sądów, czy niezawisłość sędziowska, to będę
zabierał głos, bowiem są wartości takie jak demokracja, samorządność, których uważam,
że powinniśmy bronić bez względu na to, jakie miejsce w danym momencie zajmujemy. I
tu nie zgodzę się po raz kolejny z Panią Radną. Natomiast, Szanowni Państwo, tu bliskie
mi jest takie stwierdzenie Pana, mojego kolegi z Białegostoku, Prezydenta Białegostoku,
nie wiem, czy Państwo znają Tadeusza Truskolaskiego, który powiedział, że on także
często angażuje się te w projekty, ale przede wszystkim dlatego, by w Polsce nie
zrealizował się białoruski wariant samorządu. Tak anegdotycznie dodał, że Jan III
Sobieski kochał Marysieńkę, ale nie siedział przy niej cały czas, tylko ruszył pod Wiedeń,
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więc, jak trzeba będzie to kochając Płock ja też ruszę pod Wiedeń. I tu akurat uważam,
że demokracji, samorządności trzeba wspólnie, razem bronić przed zakusami tych, którzy
chcą nam odebrać to co w roku 1989 wywalczyliśmy. Szanowni Państwo, jeszcze raz w
takim razie dziękuję za udzielenie absolutorium i pozwólcie, że przedstawię sprawozdanie
z prac moje oraz moich zastępców pomiędzy sesjami Rady Miasta Płocka. I tak, w tym
okresie między innymi wręczyłem płocczanom klucze do mieszkań przy ulicy Kleeberga w
ramach programu "Mieszkania na start". Także wziąłem udział w rozpoczęciu sezonu
nawigacyjnego Oddziału Żeglarsko-Motorowodnego PTTK "Morka" w Płocku. Złożyłem
kwiaty przy pomniku ławeczce premiera Tadeusza Mazowieckiego, płocczanina,
Małachowiaka z okazji 32. rocznicy tych właśnie wyborów czerwcowych w Polsce 1989
roku. Brałem udział w formie zdalnej w konferencji EUROPOLIS - Miasta na rzecz
Europejskiego Zielonego Ładu, zorganizowanej przez Polską Fundację im. Roberta
Schumana. Byłem obecny i kibicowałem naszym zawodnikom, płocczanom na
Międzynarodowym Turnieju Tenisa na Wózkach - Płock Orlen Polish Open. Wziąłem udział
także w podsumowaniu sezonu płockich szczypiornistów razem z Wiceprezydentem
Siemiątkowskim. Uczestniczyłem również w obchodach jubileuszu 70-lecia płockiego zoo,
a także wziąłem z Wiceprezydentem Siemiątkowskim udział w gali wieńczącej XIV już
edycję plebiscytu "Tygodnika Płockiego": "Z Tumskiego Wzgórza". Natomiast razem z
Marszałkiem Adam Struzikiem uczestniczyłem w panelu dyskusyjnym SOS dla Modlina –
pandemia, wyzwania, utrzymanie miejsc pracy i rozwój regionu, który odbył się na
terenie Portu Lotniczego Warszawa Modlin. Wziąłem także udział w podsumowaniu akcji
"Rowerowy maj" skierowanej do uczniów szkół podstawowych. Także wraz z Marszałkiem
Adamem Struzikiem podpisałem umowę na dofinansowanie w ramach programu "Zielone
płuca dla Płocka" oraz w ramach programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021". I w końcu
wczoraj wziąłem udział w panelu dyskusyjnym VIII edycji Kongresu Zarządzania
Administracją Samorządową zorganizowanego przez wydawcę pisma samorządu
terytorialnego "Wspólnota". Spotkałem się także, to było pierwsze takie spotkanie, mam
nadzieję, że kolejne wkrótce nastąpią, z burmistrzami Gostynina, Sierpca, także
starostami powiatów gostyńskiego, sierpeckiego i płockiego. To spotkanie było
pierwszym, w którym rozmawialiśmy na temat współpracy naszych samorządów w
perspektywie nowej perspektywy unijnej. Przygotowujemy się, czekamy także na
informację ze strony samorządu województwa mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Projektów Unijnych, na jakich zasadach będziemy mogli sięgać po środki
unijne, ale chcemy być do tego jak najlepiej przygotowani, stąd to spotkanie, stąd mam
nadzieję za chwilę kolejne, które będą przybliżały nas do pozyskiwania właśnie tych
unijnych środków. Wiceprezydent Roman Siemiątkowski w tym okresie między innymi
uczestniczył w spotkaniach z dyrektorami płockich żłobków, także w naradzie z
dyrektorami płockich szkół podstawowych w sprawie rekrutacji na rok szkolny
2021/2022. Wręczał medale - za chwilę też na 16.00 chyba jest umówiony - za
długoletnie pożycie małżeńskie "Złote Gody" tym wszystkim, którzy wytrzymali w
zdrowiu, radości i szczęściu 50 lat wspólnie, razem, co nie jest przecież takie dzisiaj
codzienne. Reprezentował mnie również podczas obchodów jubileuszu 30. rocznicy
historycznej wizyty Świętego Jana Pawła II w Płocku. Brał udział w uroczystym
zakończeniu sezonu sportowego - to razem braliśmy - właśnie Sekcji Piłki Ręcznej Wisła
Płock. Uczestniczył także w Radzie Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Wiceprezydent Piotr Dyśkiewicz między
innymi brał udział w spotkaniu w sprawie autobusów wodorowych, także współpracy
spółki PGO z firmą COMBO, a także w spotkaniu z Orlenem w sprawie nasadzeń zieleni.
Wiceprezydent Jacek Terebus natomiast w tym okresie między innymi brał udział w
spotkaniach dotyczących sali koncertowej, stadionu, aquaparku, także spotkaniach
dotyczących zagospodarowania terenów na Kostrogaju i spotykał się z inwestorami
zainteresowanymi współpracy z Gminą Miasto Płock. Dziękuję bardzo.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytanie do sprawozdania Pana Prezydenta? Nie
widzę.”

Ad. pkt 9
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt dziewiąty: sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta
Płocka z pracy między sesjami. Szanowni Państwo, w okresie między 27 maja a
24 czerwca podpisywałem dokumenty po ostatniej sesji. Prowadziłem korespondencję w
imieniu rady miasta. Uczestniczyłem w pracach komisji merytorycznych. W dniu 28 maja
uczestniczyłem wspólnie z Panem Prezydentem w zasiedlaniu kolejnego budynku
komunalnego przy ulicy Kleeberga 1a. Wspólnie wręczyliśmy klucze nowym lokatorom w
ramach programu "Mieszkanie na start'. W dniu 2 czerwca w auli ratusza uczestniczyłem
we wspólnym spotkaniu radnych dotyczącym sprawozdania z budżetu miasta za rok
2020. W dniu 14 czerwca spotkałem się z członkiem zarządu PKN Orlen Panem
Zbigniewem Leszczyńskim. W dniu 18 czerwca uczestniczyłem w walnym zebraniu
członków Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu. W dniu 19 czerwca uczestniczyłem w
Teatrze Dramatycznym w Płocku w premierze sztuki "Historia ziemi. Epoka chaotycka",
według Stanisława Lema. Kto lubi literaturę Lema polecam. Złożyłem kilka interpelacji
między sesjami. Przygotowywałem dzisiejszą sesję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania
do tego sprawozdania? Nie widzę, nie słyszę.”

Ad. pkt 10 i 11
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt dziesiąty: interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo.
Nie ma dzisiaj interpelacji, zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt jedenasty
staje się nieaktualny jako odpowiedzi na interpelacje.”

Ad. pkt 12
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „ Punkt
dwunasty: sprawy różne". Czy tutaj ktoś z Państwa Radnych chciałby coś powiedzieć,
zakomunikować? Również nie widzę. Pierwsza była Pani Radna Małgorzata Ogrodnik.
Proszę bardzo.”
Pani Radna Małgorzata Ogrodnik powiedziała: „Ja szybciutko w sprawach różnych.
Chciałabym serdecznie, Panie Prezydencie, podziękować Panu Dyrektorowi Panu
Ambroziakowi Jackowi za zamontowanie poduszek berlińskich. Jest to na wysokości ulicy
Kazimierza 35, 37. Podobnie jak ja Pani Daria, radna, Daria Domosławska pisała
interpelacje. I to zwiększyło bezpieczeństwo na pewno w tej przestrzeni, w tym obszarze.
Cieszę się, że Pan Radny Seweryniak, podobnie tak jak ja tutaj z kolegą Radnym
Tomaszem Kijkiem jak... z Kominkiem i z Panią Radną Teresą Kijek wnosiliśmy wcześniej
interpelacje w sprawie ulicy, osiedla Przy Lesie, czyli chodnika. Cieszę się, że Pan Radny
Seweryniak również dołącza się. Na poprzedniej sesji tutaj dostałam informację, że jest
to ten odcinek chodnika projektowany. Chciałabym się spytać, czy on już jest na
ukończeniu i kiedy realnie możemy już się spodziewać tego chodnika. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Pan Radny Jerzy Seweryniak, proszę. Proszę bardzo, Panie Jerzy. Prosiłbym o
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udzielenie, o podłączenie mikrofonu Panu Jurkowi. Ale załączyło się. Klasnął Pan i
zadziałało.”
Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, za
udzielenie mi głosu. I chciałbym się zapytać Pana Prezydenta i Pana Skarbnika, czy
zostanie przygotowana uchwała na dopłatę do kanalizacji sanitarnej na ulicy
Boryszewskiej i ulicy Jeziornej, bo mieszkańcy się domagają takiego właśnie, takiej
dopłaty. Dowiedziano się, że będzie na Boryszewskiej jakaś dopłata. Czy to będzie
aktualne, czy będzie jakąś fikcją?”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo. Od razu będzie chyba odpowiedź. Pan Prezydent Artur Zieliński, proszę.”
Pan Artur Zieliński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedziała: „Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo! Pierwszy raz zabieram głos, więc postaram się
odpowiedzieć Pani Radnej. W zakresie chodnika, to zgodnie z informacją, którą posiadam,
deweloper projektuje to chyba do stycznia 2022 roku i realizuje.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo. Pani Radna Daria Domosławska, proszę. Szybsze było ad vocem od Pani Radnej
Małgorzaty Ogrodnik. Proszę.”
Pani Radna Małgorzata Ogrodnik powiedziała: „Panie Prezydencie nie ukrywam, że mi
jest bardzo przykro z tego powodu, bo my w tym temacie z Panią Radną Teresą Kijek, jak
również z Panem Tomaszem Kominkiem byliśmy na spotkaniu, byliśmy na wizji lokalnej i
ten termin to jest taki termin, który był wcześniej wskazywany, bo Pan deweloper miał to
zrobić na zakończenie właśnie tej inwestycji. My zwracaliśmy się tutaj do miasta, do Pana
Prezydenta ze względu na bezpieczeństwo tych mieszkańców, żeby ten termin został
przyspieszony, a widzę, że on się nie przyspieszył, a 2022 rok no powiem szczerze jest mi
bardzo przykro, że my taką informację będziemy musieli przekazać, tym bardziej, że
wcześniej po rozmowie z Panem Prezydentem Terebusem tutaj mieliśmy tak
przyobiecane, że miasto uczyni wszystko, żeby deweloper, bo ja sobie powiem tak
szczerze nie wyobrażam, że deweloper, który oddaje mieszkania, mieszkania
mieszkańcom i jeszcze ma kilka innych inwestycji, które tam będą budowane, będziemy
czekali do 2022 roku aż pobuduje wszystko, nie zważając przede wszystkim na dobro
mieszkańca i ich bezpieczeństwo. I bym bardzo prosiła, Panie Prezydencie, żeby jednak
tutaj się pochylić i dostrzec to bezpieczeństwo. To są i starsi ludzie i dzieci, które
dochodzą do autobusu. I sądzę, że Radny Kominek również podziela moje zdanie i to
takie mamy zdanie i sądziliśmy, że będziemy... o wiele to szybciej będzie, bo mieliśmy
tak obiecane. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ponownie Pan
Prezydent, proszę. Oj, prosiłbym o wciśnięcie raz jeszcze. Podsumowanie będzie, dobra,
okej. Pani Radna Daria Domosławska, proszę.”
Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Ja chciałam Państwa wprowadzić tylko w
taki temat. W związku z tym, że została wprowadzona nowelizacja przepisów o
najniższych zarobkach medyków, również Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz
Zdrowia podały kwoty, jakie zostaną przeznaczone na te podwyżki, nie chcę być tutaj
jakimś czarnowidzem, ale przewiduję taki sam scenariusz, jak w przypadku oświaty i
edukacji. Prosiłabym Pana Prezydenta o ścisłe monitorowanie tego, co będzie działo się w
najbliższym czasie w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Ja podam Państwu tylko dla
przykładu, ponieważ zawody medyczne zostały pogrupowane w pewne obszary, wiąże się
to między innymi z posiadaniem specjalizacji, bądź też nie z dodatkowymi
uprawnieniami, podano współczynniki według których będzie wyliczana najniższa pensja.
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I tak dla przykładu na dodatkowe pensje, właściwie na podwyżki w przypadku
fizjoterapeutów i w ogóle w przypadku fizjoterapii, rehabilitacji Narodowy Fundusz
przeznaczył 7 178 000. Zakładamy, że na 70 000 czynnych zawodowo fizjoterapeutów
około 30 000 w skali kraju pracuje w placówkach, które mają popodpisywane kontrakty z
Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to hipotetyczne założenie, czyli wynika z tego, że
podwyżka, którą otrzymają fizjoterapeuci, będzie wynosiła około 40 zł brutto, jeżeli w
ogóle dojdzie to wszystko do skutku. Ten czarny scenariusz, który już w tej chwili dzieje
się w wielu miejscach w Polsce to zwolnienia, żeby zaoszczędzić na wypłacaniu
ewentualnie godnych pensji bądź też pokrywanie środków między innymi z samorządu.
Tak że bardzo proszę o monitorowanie tego stanu. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Pani Radna Wioletta Kulpa.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję. Zbliża się okres wakacyjny i to
chyba jest najlepszy moment na to, żeby uporządkować pewne tematy. Po pierwsze
myślę o edukacji i zwracam uwagę na interwencję, którą podejmują rodzice uczniów
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku. W dniu 14 czerwca, nie wiem, kiedy
trafiło pismo do Pana Przewodniczącego, zostało skierowane do Przewodniczącego Rady,
do wiadomości radnych - ja tego pisma, szczerze mówiąc, albo przeoczyłam, ale nie
zobaczyłam - gdzie zwraca się uwagę na bardzo poważny powiedziałabym już nawet
konflikt, który zaistniał w tej szkole i skupienie się chyba Pani Dyrektor na innych
sprawach niż zarządzanie tą placówką. Między innymi dużo czasu, jak widzę, Pani
Dyrektor poświęca na walkę między innymi z radą rodziców, a nie poświęca dużo czasu
na to, żeby naprawić awarię pieca w wyniku której szkoła była niedogrzana przez okres
sześciu miesięcy. Ale oczywiście tych kwestii jest bardzo dużo. Z tego, co wiem, były
prowadzone również rozmowy z Prezydentem Miasta Płocka w tej sprawie. Nie wiem, czy
Prezydent wyciągnął jakieś konsekwencje w stosunku do Pani Dyrektor, czy zostały jakieś
zalecenia wdrożone w życie. Ja oczywiście szczegółową interpelację złożę w tej sprawie,
aby uzyskać od Państwa informację i proszę o to, żeby one były precyzyjne, a nie takie,
które niewiele mówią w swej treści merytorycznej, bo to jest bardzo poważny problem.
Szkoła jest nad wymiar bardzo ważna i dzieci, które tam uczęszczają potrzebują spokoju i
otoczenia ich opieką, a nie konfliktów, a nie problemów z psychologami, co przejawia się
w ich relacjach między innymi w rozmowach z psychologiem. Dlatego proszę o bardzo
poważne podejście do tego tematu. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedziała: „To ja może od
razu odpowiem. Wydaje mi się, że każda korespondencja, która do mnie trafia bądź do
rady miasta jest dekretowana do wszystkich radnych, ale bardzo bym prosił Pani Jolu o
sprawdzenie, czy akurat ta korespondencja... Ja teraz, powiem szczerze, że w tym
natłoku ilości różnych dokumentów, które ostatnio do nas trafiają, nie pamiętam, ale
wydaje mi się, że przechodziła ona przez moje ręce, a jak przechodziła to na pewno
miała dekretację do wiadomości radnych Rady Miasta Płocka. Proszę o sprawdzenie i
odpowiedź mi, a przy okazji też Pani Radnej. Pan Prezydent Dyśkiewicz, proszę bardzo.”
Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja chciałbym
odpowiedzieć na pytanie Pana Radnego Seweryniaka. Ta uchwała, tak jak informował na
poprzedniej sesji Pan Skarbnik - mówimy tutaj o projekcie uchwały dotacyjnej na
przyłącza między innymi na ulicy Boryszewskiej jest przygotowana i ona została
przekazana do konsultacji i uzgodnień z UOKiK i Ministerstwem Rolnictwa i w dalszym
ciągu nie otrzymaliśmy z powrotem tych uzgodnień, więc czekamy na zwrot tej uchwały i
zaakceptowanie jej. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. I Pan
Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo. Z mojej strony było wykonane wszystko,
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co mogłem zrobić. Proszę o podłączenie Pana Prezydenta. Coś się dzieje dzisiaj dziwnego
z tą naszą aparaturą i Państwa sprzętem. I Pan Jerzy nie mógł zabrać głosu. Mi monitor
pokazuje, że udzieliłem głosu Panu Prezydentowi, a tam się nie świeci. Panowie, proszę o
zadziałanie po raz... Teraz to już mam w ogóle tych dwóch Panów Prezydentów
Andrzejów Nowakowskich na pulpicie. Ktoś próbuje Pana zmusić, Panie Prezydencie,
chyba do podejścia do mównicy. A ja proszę Panów z obsługi technicznej o sprawdzenie,
co się dzieje ze sprzętem, po sesji.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Nie ma problemu. Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Jak gdyby odpowiadając na te sprawy
zgłoszone. Zacznę może od tego, że jeśli tylko będziemy mieli pozytywną opinię właśnie
UOKiK, to taka uchwała będzie oczywiście w porządku obrad sesji rady miasta. Wówczas
mieszkańcy ulicy Boryszewskiej, Jeziornej i każdej, która będzie podlegała pod taką
uchwałę, będą mogli otrzymać takie dofinansowanie. Więc tutaj jeszcze o chwilę
cierpliwości poproszę. Natomiast w kontekście tego, co mówiła Pani Radna Ogrodnik i
także inni Państwo Radni w kontekście, czyli ulicy Kutnowskiej i chodnika w Górach, no ja
całe szczęście pamiętam ten czas, kiedy tam w ogóle nie było chodnika, ani drogi
rowerowej, później... i dzieci przez wiele, wiele lat, zwłaszcza ze szkoły, która tam jest w
Górach niestety chodziły poboczem drogi. Podjęliśmy działania i w efekcie nie tylko
chodnik, ale i droga rowerowa powstała i ona rzeczywiście jest do granic naszego miasta.
Dzisiaj bezpiecznie rowerem można dojechać na tereny gminy Łąck. Natomiast
rzeczywiście budowa tego osiedla Przy Lesie spowodowała, że no dobrze byłoby
wybudować fragment chodnika jeszcze do tego osiedla od strony chociażby właśnie Gór
no tak, żeby poprawić bezpieczeństwo. Mamy tego pełną świadomość. Zresztą została
podpisana umowa z deweloperem. Mam świadomość, że dobrze byłoby, żeby było to jak
najsprawniej i jak najszybciej. No tutaj Pani Radna Ogrodnik mówi: mieliśmy obiecane.
No tak, ja i wielokrotnie Wiceprezydent także Jacek Terebus podkreślał, że będzie to
zrealizowane. W tej chwili jest na etapie projektowania. Po zakończeniu projektowania
niezwłocznie przystąpiły do realizacji. Tak jak powiedziałem, tam jest i chodnik, i droga
rowerowa, natomiast rzeczywiście na tym krótkim odcinku trzeba to poprawić i proszę
wierzyć mi też zależy, żeby to było i sprawnie i jak najszybciej. Natomiast
wykorzystujemy tę możliwość jako samorząd, że tego rodzaju inwestycje może i powinien
w takiej sytuacji realizować deweloper. To jest wyraz także troski o finanse miasta,
zwłaszcza jeśli deweloper, to tak jak pamiętacie Państwo na ostatniej sesji rady miasta,
gdzie deweloper budując pewne osiedla zobowiązuje się do pewnych działań. Tutaj na ten
moment pewnie wśród tych nie będzie aż tak spektakularnych działań jak w przypadku
tej propozycji, która ma powstać na tych terenach po byłych zakładach mięsnych, ale
jestem przekonany, że ten fragment chodnika wkrótce powstanie. Ja bym sobie życzył,
żeby powstał tak naprawdę do stycznia 2022 roku, bo to by znaczyło, że to jest tylko pół
roku już, a to jest tak, że najpierw trzeba zaprojektować, a później zrealizować. Można to
pewnie zrobić, natomiast to wszystko jest dzisiaj w większym stopniu w rękach
dewelopera, który do tego się zobowiązał i ma to wpisane w pozwolenie na później
użytkowanie. Tak że jeszcze chwilę cierpliwości proszę, ale na pewno poprawimy
skutecznie tam bezpieczeństwo. Już jest i chodnik i droga rowerowa, ale jeszcze ten po
tej drugiej stronie ulicy brakujący fragment chodnika będzie wybudowany. Dziękuję za
zwrócenie uwagi w kontekście PZOZ. Na pewno Pan Skarbnik tutaj będzie tę sprawę
pilotował. A, tu jeszcze mogę Państwu dać przykład tego fragmentu łącznika ulicy
Kutrzeby, tak, gdzie też deweloper buduje tam bloki, wybudował fragment drogi, miasto
nie musiało partycypować w kosztach. To jest też ten element, mówię, dbałości o nasze
finanse. Tam, gdzie jest to możliwe, to realizujemy tego rodzaju zadania. W kontekście
sytuacji, a właściwie pism, które są kierowane do mnie, a także do Państwa Radnych, z
tego, co wiem, także były kierowane do kuratorium, a nawet do prokuratury w kontekście
Szkoły Podstawowej nr 24, rzeczywiście ja również spotkałem się z jednym z rodziców,
który sygnalizował o tych nieprawidłowościach, o których wspomniała także Pani Radna.
Natomiast ja w tym momencie nie będę ferował wyroków, kto jest winny i czemu. Ja
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mogę Państwu powiedzieć, że była tam w tej szkole już kontrola kuratoryjna, która
wskazała pewne nieprawidłowości, które Pani Dyrektor będzie musiała poprawić. Będzie
także, ponieważ jest to oficjalne pismo, kontrola ze strony naszego urzędu miasta i tutaj
zarówno Wydział Kontroli naszej tutaj wewnątrz urzędu, jak i wydział merytoryczny,
Wydział Edukacji, będą zaangażowane w tę kontrolę, która sprawdzi, czy te zarzuty
podnoszone w tych pismach, a o których powiedziała Pani Przewodnicząca, Pani Radna,
potwierdzą się i jeśli się potwierdzą, to wyciągniemy oczywiście odpowiednie
konsekwencje, wnioski i poinformujemy o tym Panią Radną. Ale najpierw będzie kontrola.
Tym bardziej, że chcę powiedzieć, że ja nie tylko spotkałem się z tą jedną Panią, ale
także spotkałem się z grupą rodziców. I tutaj dziękuję Panu Radnemu Tomaszowi
Maliszewskiemu, który umożliwił, czy współpracował z rodzicami i oni spotkali się ze mną.
To było kilkoro rodziców z tej szkoły, którzy zaprezentowali no zupełnie inny punkt
widzenia i zaprezentowali no zupełnie inną optykę od tej, która jest w pismach i którą
prezentowała poprzednia, poprzedni rodzic prezentował. Więc dzisiaj rzeczywiście rolą
samorządu jest sprawdzenie tej sytuacji i wyciągnięcie odpowiednich wniosków,
konsekwencji, ewentualnie taka współpraca z Panią Dyrektor, żeby jeśli są jakieś
nieprawidłowości, to żeby do nich po prostu nie dochodziło. A więc tutaj na pewno ta
sprawa będzie gruntownie wyjaśniana. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo. Proszę Państwa, nie widzę więcej zgłoszeń ze strony Państwa Radnych w
sprawach różnych. Przed nami okres wakacyjny. Życzę Państwu zdrowego wypoczynku,
ładowania akumulatorów i w sierpniu wracamy do pracy w Radzie Miasta Płocka.”

Ad. pkt 13
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XXXII 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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