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PROTOKÓŁ Nr XXX/04
Z OBRAD XXX SESJI  

RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 28 WRZEŚNIA  2004 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 10.10 , a zakończyła o godz.16.10 .
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Stan radnych -  25
Obecnych -  21
Nieobecni - 4
Osób zaproszonych - 136
Obecnych - 85

                   Listy obecności stanowią Załączniki  Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6  do niniejszego protokołu.

Ad. pkt  1
Otwarcia obrad XXX   Sesji Rady Miasta Płocka  dokonał Przewodniczący Rady Miasta

Płocka Pan Stanisław Nawrocki. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 31.08.2004 r. 
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja z wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2004 roku.
5. Informacja  z  realizacji  uchwały  Rady  Miasta  Płocka  o  łagodzeniu  skutków  bezrobocia  w

mieście Płocku.
6. Ocena realizacji miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego. 
7. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych Miasta Płocka do nowego roku

szkolnego 2004/2005.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1) uchylenia uchwały Nr 1014/XLIX/02 Rady Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia w 
    punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie miasta Płocka obowiązku ustalania 
    tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu (druk
    nr 600),
2) powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku (druk nr 601),
3) zmian do Statutu Miasta Płocka (druk nr 602),
4) ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy (druk nr 603),
5) zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w 
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    spółkach (druk nr 604),
6) podpisania umowy  o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony  
     zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Gminą 
    Thurrock w Wielkiej Brytanii (druk nr 605),
7) zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 540/XXVIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia
    2004 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia 
    na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych na rok 2004 
     (druk nr 606),
8) realizacji budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe „Zagroda Miedza” 
    (druk nr 607)
9) założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2005 r. 
    (druk nr 608),
10) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r. (druk nr 609),
11) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej
do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, ul. Ciechomicką, wschodnią granicą działki nr
ew. 252, istniejącą drogą, południowo – wschodnią linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do
II  przeprawy  mostowej  przez  rzekę  Wisłę,  północną  granicą  obrębu  geodezyjnego
„Ciechomice”, wschodnią i południową granicą miasta (druk nr 610), 

12) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, północną
granicą działek nr ew. 128 i 129, południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do II
przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę (druk nr 611),

13) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
       zawartego pomiędzy: ul. Mostową, Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku 
       (druk nr 612),
14) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

 zawartego pomiędzy: ul. Norbertańską, ul. Klonową, ul. Słoneczną, ul. Grabówka i brzegiem
 Wisły w Płocku (druk nr 613),

15) rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka (druk 614),
16) utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Mazowieckie 
      Stowarzyszenie Kultury i Sportu (druk nr 615).

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad XXX  Sesji Rady Miasta Płocka.

Pan  Stanisław  Nawrocki Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poinformował,  iż
wpłynęły  wnioski o uzupełnienie porządku obrad XXX Sesji Rady Miasta o następujące projekty
uchwał:
– projekt  uchwały  w  sprawie  zgłoszenia  do  konkursu  na  pozaetatowego  członka  Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (druk nr 616),
– projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych  
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   dla realizacji projektów pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy 
   mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II", "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) 
   do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV  i   V " zgłoszonych do 
   dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
   Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2005 – 2006" (druk nr 617),

      -    projekt uchwały w sprawie budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży
              Pożarnej, komisariatu Policji i podstacji Pogotowia Ratunkowego na Osiedlu Podolszyce Północ

  (druk nr 618),
-  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 
   sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów 
   szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu  
   Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów ( druk nr 619)
   (pisma w sprawie uzupełnienia porządku obrad Sesji o powyższe projekty uchwał stanowią      
   Załączniki Nr 7, 8 i 9 do niniejszego protokołu). 

Pan Stanisław Nawrocki Przewodniczący Rady Miasta Płocka  poddał pod głosowanie:
– wniosek o uzupełnienie porządku obrad o  projekt uchwały w sprawie zgłoszenia do konkursu

na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (druk nr
616)
Wniosek został przyjęty przy 16 głosach – za, 0 – przeciw i 2 wstrzymujących się.

– wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych niezbędnych   dla realizacji projektów pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych)
do  II  przeprawy   mostowej  w  Płocku  –  Etap  I.  Budowa  odcinka  I  i  II",  "Budowa  dróg
dojazdowych (krajowych)  do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV  i
V  "  zgłoszonych  do   dofinansowania  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego w ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2005 –
2006" (druk nr 617)
Wniosek został przyjęty przy 16 głosach – za, 0 – przeciw i 2 wstrzymujących się.

–    wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie budowy Jednostki 
Ratowniczo  –  Gaśniczej  Nr  3  Państwowej  Straży  Pożarnej,  komisariatu  Policji  i  podstacji
Pogotowia Ratunkowego na Osiedlu Podolszyce Północ  (druk nr 618)
Wniosek został przyjęty przy 20 głosach – za, 0 – przeciw i 0 wstrzymujących się.

 -  wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 r.  w sprawie przystąpienia miasta
Płocka  do  programów  stypendialnych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  studentów,
współfinansowanych  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  ustalenia  regulaminów
przyznawania stypendiów ( druk nr 619)
Wniosek został przyjęty przy 19 głosach – za, 0 – przeciw i 1 wstrzymującym się.

W wyniku przyjętych wniosków porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 31.08.2004 r. 
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja z wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2004 roku.
5. Informacja z realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o łagodzeniu skutków bezrobocia w mieście

Płocku.
6. Ocena realizacji miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego. 
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7. Informacja  dotycząca  przygotowania  placówek oświatowych Miasta  Płocka  do  nowego roku
szkolnego 2004/2005.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1) uchylenia uchwały Nr 1014/XLIX/02 Rady Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia w 
    punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie miasta Płocka obowiązku ustalania 
    tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu (druk
    nr 600),
2) powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku (druk nr 601),
3) zmian do Statutu Miasta Płocka (druk nr 602),
4) ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy (druk nr 603),
5) zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w 
    spółkach (druk nr 604),
6) podpisania umowy  o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony  
     zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Gminą 
    Thurrock w Wielkiej Brytanii (druk nr 605),
7) zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 540/XXVIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia
    2004 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia 
    na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych na rok 2004 
     (druk nr 606),
8) realizacji budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe „Zagroda Miedza” 
    (druk nr 607)
9) założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2005 r. 
    (druk nr 608),
10) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r. (druk nr 609),
11) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej
do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, ul. Ciechomicką, wschodnią granicą działki nr
ew. 252, istniejącą drogą, południowo – wschodnią linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do
II  przeprawy  mostowej  przez  rzekę  Wisłę,  północną  granicą  obrębu  geodezyjnego
„Ciechomice”, wschodnią i południową granicą miasta (druk nr 610), 

12) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, północną
granicą działek nr ew. 128 i 129, południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do II
przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę (druk nr 611),

13) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
       zawartego pomiędzy: ul. Mostową, Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku 
       (druk nr 612),
14) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

 zawartego pomiędzy: ul. Norbertańską, ul. Klonową, ul. Słoneczną, ul. Grabówka i brzegiem
 Wisły w Płocku (druk nr 613),

15) rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka (druk 614),
16) utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Mazowieckie 
      Stowarzyszenie Kultury i Sportu (druk nr 615),
17) projekt uchwały w sprawie zgłoszenia do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium 
     Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (druk nr 616),
18) projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych  
   dla realizacji projektów pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy 
   mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II", "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) 
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   do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV  i   V " zgłoszonych do 
   dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
   Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2005 – 2006" (druk nr 617),

      19)projekt uchwały w sprawie budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży
         Pożarnej, komisariatu Policji i podstacji Pogotowia Ratunkowego na Osiedlu Podolszyce Północ
          (druk nr 618),

20)  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 
     sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów 
     szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu  

    Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów ( druk nr 619)

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Odpowiedzi na interpelacje.
13.Sprawy różne.
14.Zamknięcie obrad XXX  Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt  2
Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 31.08.2004 r. został przyjęty w wyniku
jednomyślnego głosowania (18-za, 0-przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu).

Ad. pkt  3

Pani radna Violetta Kulpa do składu Komisji Uchwał i Wniosków  zgłosiła radnych: Panią
radną Barbarę Smardzewską – Czmiel  i Pan radnego Jerzego Seweryniaka. Zgłoszeni radni
wyrazili zgodę na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków. Proponowany skład Komisji Uchwał i
Wniosków został zatwierdzony w wyniku jawnego głosowania przy 19 głosach – za, 0 przeciw i 0 –
wstrzymujących się. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków:
– radna Barbara Smardzewska – Czmiel
– radny Jerzy Seweryniak 

Ad. pkt  4
Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2004 roku

stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 

Pan  Tomasz  Kolczyński Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  "Panie
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Przewodniczący! Wysoka Rado! W imieniu Prezydenta Miasta Płocka przedstawię Państwu
informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2004 roku. Została w niej zawarta
dokładna prezentacja zadań wykonanych na podstawie budżetu miasta bieżącego roku. 
W I połowie  roku  realizacja  zadań  samorządowych przebiegała  prawidłowo.  Wykonanie  planu
dochodów budżetowych wyniosło  50,45  %.  Warto  podkreślić,  że  w okresie  I  półrocza,  oprócz
obligatoryjnych  zmian  wprowadzonych  decyzjami  Wojewody  Mazowieckiego,  nie  korygowano
planu po dochodowej stronie budżetu. Po nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego z uwagą obserwowano wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa. Bardzo dobre wykonanie wystąpiło w zakresie wpływu z podatku dochodowego
od osób prawnych – wyniosło około 80% założonego planu. Natomiast,  podobnie jak w latach
ubiegłych,  występuje  zagrożenie  w  realizacji  wpływów  z  podatku  dochodowego  od  osób
fizycznych. Tutaj otrzymano zaledwie 40% oszacowanej przez Ministra Finansów kwoty. 
Dobra realizacja dochodów wystąpiła w zakresie dotacji i subwencji, które otrzymano łącznie w
ilości  54,51%.Wykonanie  dochodów miasta  za  I półrocze  na  wysokim poziomie  możliwe  było
dzięki realnemu planowaniu, przemyślanemu stosowaniu ulg podatkowych, skutecznej windykacji
oraz  wzmożeniu  egzekucji  i  kontroli  podatkowej.   Szanowni  Państwo!  W  okresie  I  półrocza
wydatki budżetu miasta wykonano w 44,7%. tj. w kwocie 209.524.956 zł.  Generalnie realizacja
wydatków  zdominowana  była  przez  budowę  mostu.  W  bieżącym roku   do  30  czerwca  na  tę
inwestycję wydatkowano ponad 53 miliony zł. Poniesione nakłady pokryte zostały w 93 % z kasy
miasta. Pozostałą część stanowiły środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ciągłe
starania  władz  miasta  w  celu  pozyskania  środków  z  budżetu  państwa  na  budowę  mostu
doprowadziły  jedynie  do  uzyskania  decyzji  o  przyznaniu  3,5  miliona  zł  z  rezerwy  subwencji
drogowej. Przyznane środki są dalece niesatysfakcjonujące miasto i zaledwie w 3,5% wypełniają
złożone  przez  ministra  Andrzeja  Piłata  obietnice.  Uzupełnienie  brakującego  finansowania  ze
środków własnych miasta przekracza możliwości  naszego budżetu. Niefrasobliwość poprzednich
władz  miasta  przy  rozpoczynaniu  tej,  jakże  potrzebnej  mieszkańcom  inwestycji,  polegająca  na
przyjmowaniu  za  pewnik  obietnic  polityków o  finansowaniu  przeprawy mostowej  ze  środków
budżetu  centralnego,  może  skutkować  w  skrajnym  przypadku  zdecydowanym  ograniczeniem
nakładów  na  realizację  innych inwestycji  miejskich  oraz  samorządowych  zadań  bieżących,  bo
budowy  mostu  przerwać  nie  wolno.  Szanowni  Państwo!  Przy  omawianiu  każdego  okresu
sprawozdawczego, zwykle największe zainteresowanie budzi wykonanie budżetu inwestycyjnego.
W  I  półroczu  bieżącego  roku  wydatki  inwestycyjne  zrealizowano  na  poziomie  ponad  40%
wydatkując  łącznie  64.603.623,19  zł.  W  porównaniu  do  lat  ubiegłych  jest  to  bardzo  wysoki
wskaźnik.  W okresie  I  półrocza  zakończono  rozbudowę Szkoły Muzycznej  oraz  realizację  sali
gimnastycznej w Gimnazjum nr 8. Poza budową mostu kontynuowano szereg innych inwestycji,
jak: budowa sali gimnastycznej na Os. Międzytorze, modernizacja kamienicy przy ul. Tumskiej 8
czy budowa mieszkań czynszowych.  Prowadzono działania w zakresie utworzenia Płockiego Parku
Technologiczno-Przemysłowego. Stopień przygotowania tej inwestycji stworzył realną możliwość
na  pozyskanie  funduszy  unijnych.  W  zakresie  inwestycji  drogowych  uzyskano  pozwolenia  na
budowę pierwszego i drugiego odcinka dróg dojazdowych do mostu oraz decyzję lokalizacyjną na
przebudowę  ul.Wyszogrodzkiej  –  to  jest  ten  odcinek  między  ulicą  Graniczną  a  Podolszycami
Południe. Mamy również informację, że wniosek o fundusze strukturalne na pierwszy etap budowy
dróg dojazdowych o wartości  ponad 131 milionów zł  został  bez  uwag przekazany Komitetowi
Sterującemu Ministerstwa Infrastruktury i powinien niebawem, mam nadzieję, zostać pozytywnie
rozpatrzony. Pozwoli to na rozpoczęcie budowy. W tym miejscu pragnę sprostować pojawiające się
enuncjacje  prasowe,  że  miasto  może  budować  drogi  nie  czekając  na  rozpatrzenie  wniosków o
pieniądze unijne, bo tylko traci czas. Należy zdecydowanie podkreślić, że rozpoczęcie budowy dróg
przed rozpatrzeniem wniosku, bezpowrotnie pozbawi miasto pieniędzy unijnych i realizacja dróg
dojazdowych stanie się mrzonką. W zasadzie byłaby taka sama sytuacja, jak z mostem. Na most też
nie możemy pozyskać, bo jeśli by to tak można  było robić, to  na most moglibyśmy też pozyskać
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środki finansowe unijne, a niestety nie możemy. Takie są przepisy.  Z zakresu drogownictwa w I
połowie roku rozpoczęto  budowę I odcinka  ul.  Gościniec  oraz  długo oczekiwany remont  ul.
Bielskiej,  kontynuowano  budowę  nawierzchni  ulic  Wroniej  i  Saperskiej,  a  także  zakończono
budowę ul.  Śniadeckiego.  Ponadto  przygotowano  postępowania  przetargowe  na  remont  starego
mostu oraz na realizację szeregu ulic osiedlowych takich, jak Kasztanowa, Łamana, Synów Pułku,
Obrońców Helu,  Patriotów,   Gajowa,  Podleśna,  Jaworowa,  czy budowa chodnika  wzdłuż  ulicy
Ciechomicka. Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Myślę, że Państwa niepokój może budzić
niewielkie finansowe wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych. Należy jednak pamiętać,
że budżet bieżącego roku zakłada rozpoczęcie bardzo wielu nowych inwestycji. Tak więc I półrocze
w głównej mierze było okresem przygotowywania ich do realizacji. Dziś już możemy sądzić, że
planowany zakres większości zadań inwestycyjnych zostanie zrealizowany. Szanowni Państwo! W I
półroczu  bieżącego  roku  w  prawidłowy  i  terminowy  sposób  przebiegała  realizacja  wydatków
bieżących.  W  okresie  sprawozdawczym  finansowe  wykonanie  własnych  i  zleconych  zadań
bieżących wyniosło 46,81 %. Problemy w całym kraju spowodowało wejście w życie Ustawy o
świadczeniach  rodzinnych,  jednakże  udało   nam  się  je  w  miarę  szybko  rozwiązać.  Analiza
wydatków operacyjnych za I półrocze pozwala prognozować, że realizacja zadań  bieżących w II
połowie roku nie jest zagrożona. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! I półrocze bieżącego roku
było  okresem  bardzo  trudnym  w  zakresie  realizacji  budżetu.  Budowa  mostu  niejednokrotnie
zachwiała możliwościami płatniczymi miasta. Ustawowe skrócenie terminów realizacji zobowiązań
spowodowało skumulowanie płatności występujące szczególnie w kwietniu i maju. Dla opanowania
ww.  sytuacji  zmuszeni  byliśmy  korzystać  z  bieżącej  linii  kredytowej.  Dzięki  sprawnemu
zarządzaniu  finansami  miasta  oraz  ciągłemu  monitorowaniu  płynności  finansowej  udało  się
przezwyciężyć  występujące  trudności.  W  I  półroczu  powiększona  została  globalna  kwota
zadłużenia  miasta  i  na  30  czerwca  stanowiła  21,72%  dochodów  miasta.  W  okresie
sprawozdawczym zaciągnęliśmy jedynie preferencyjną pożyczkę w wysokości  2.300.000,  dzięki
której  miasto  wzbogaciło  się  o  kolejnych  6  nowych  autobusów  komunikacji  miejskiej.
Wynegocjowano również z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
obniżenie oprocentowania wszystkich dotychczas zaciągniętych pożyczek oraz uzyskano decyzję o
umorzeniu  500.000,00  zł.  naszego  zadłużenia.  Realizacja  budżetu  za  okres  I  półrocza  została
pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, o czym świadczy Uchwała Składu
Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 1 września 2004 roku. W związku z powyższym proszę
Szanowną Radę o przyjęcie informacji z wykonania budżetu  miasta za I półrocze bieżącego roku".

Pani  radna  Violetta  Kulpa  przedstawiła  w  imieniu  Klubu  Radnych  Prawa  i
Sprawiedliwości stanowisko w sprawie wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2004 roku.
(stanowisko stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu).

Pan radny  Andrzej Nowakowski  powiedział:  "  ponieważ zostało  już  przedstawione
stanowisko radnych Klubu PiS, którego jestem członkiem i z którym w pełni się zgadzam, pozwolę
sobie  jedynie  na  kilka  zdań  komentarza  do  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  z  perspektywy
konserwatywno – liberalnego członka Unii Polityki Realnej. Przede wszystkim chciałbym skupić
się  na  kwestii  wydatków.  I  tu  pierwszy  problem  to  widoczna  sprawa,  że  co  najmniej  kilka
inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2004  rok nie zostanie zrealizowanych. Mam tu na myśli
przede  wszystkim:  umocnienie  skarpy wiślanej,  remont  starego mostu,  czy niestety chyba taką
najbardziej bolesną i dla mnie i sądzę dla większości tutaj radnych  i Płocczan sprawę – rozbudowa
Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Władysława  Jagiełły  w  Płocku."  Pan  radny  zgłosił  wniosek:
Zmniejszyć  wydatki w zadaniu Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły o kwotę
500.000,00 zł (do kwoty 1.500.000,-), natomiast zwiększyć te wydatki o 500.000,  wprowadzając
zadanie – Remont LO im. Wł. Jagiełły, a w szczególności: wymiana  stolarki okiennej w budynku
głównym  oraz  wymiana  stolarki  wewnętrznej  w  tymże  liceum."  Następnie  Pan  radny  poruszył
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kwestię dotyczącą przeprawy mostowej i powiedział:" rzuca się w oczy, że właściwie, realizując
budżet wydaliśmy już wszystkie środki własne na realizację tego zadania, natomiast, sądzę, żeby
kontynuować   budowę mostu według słów Pana Pełnomocnika potrzeba jeszcze jakieś drobne  30
milionów,  nie  licząc  nawet  tych 10 mln.,  które mają wpłynąć na mocy kontraktu  z  Sejmikiem
Wojewódzkim.  To  jest  bardzo  poważna  kwestia  nad  którą,  sądzę,  i  dzisiaj  powinniśmy  się
zastanowić, skąd wziąć te pieniądze. Natomiast mam jeszcze kilka uwag związanych z wydatkami
poszczególnych wydziałów. Martwi mnie bardzo wysokie wykonanie wydatków bezpośrednich w
kilku  konkretnych pozycjach.  Powtarzam  –  wydatków bezpośrednich,  czyli  związanych  przede
wszystkim z realizacją pewnych zadań. I tak np. Wydział Gospodarki Komunalnej wydał już blisko
80% posiadanych środków na utrzymanie czystości na terenach gminnych oraz ponad 85% środków
na  utrzymanie  czystości  w pasach  dróg  powiatowych.  Są  to  także  pieniądze  na  akcję  zimową.
Rozumiem, że częściowo zależne, jak gdyby, od  warunków pogodowych i mam nadzieję, że zima
w tym roku przyjdzie późno, albo  jej nie będzie, ale faktem jest , że tych pieniędzy może brakować.
Pocieszające jest  tylko,  że w kilku innych przypadkach w tym wydziale zostało  wydane mniej
pieniędzy niż  zaplanowano  i  być może będzie  możliwe przesunięcie  środków w samym tylko
wydziale. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji wydał
już ponad 80% zaplanowanych już także środków na wydatki  bezpośrednie i sądzę, że tu  może być
problem z dalszą realizacją zadań.  Osobny temat stanowią wydatki Płockiego Ośrodka Kultury i
Sztuki  –  POKiS-u,  który  już  przed  wakacjami  wydał  zdecydowaną  większość  zaplanowanych
środków  na wydatki bezpośrednie. Sądzę, że wydawanie pieniędzy w POKiS-ie jest niefrasobliwe i
chciałbym w tym miejscu przypomnieć słowa obecnego Prezesa UPR Pana Stanisława Wojtery,
który stwierdził (ponieważ jest Pan Predygier-  jest Pan Dyrektor POKiS-u), że są cztery sposoby
wydawania pieniędzy: pierwszy – gdy wydaje się własne pieniądze na własne potrzeby i wówczas
wydawane są one w sposób bardzo oszczędny i celowy; kiedy wydajemy własne pieniądze na cudze
potrzeby np. kupując prezent wydajemy je wówczas oszczędnie, ale niekoniecznie celowo; trzeci
sposób – kiedy wydajemy cudze pieniądze na własne potrzeby – wtedy bardzo celowo, ale za to nie
oszczędzamy zupełnie  i  niestety  czwarty sposób  –  kiedy wydajemy cudze  pieniądze  na  cudze
potrzeby  i boję się,  że niestety tak jest w POKiS-ie – a wówczas wydajemy pieniądze bardzo
rozrzutnie i często niestety bezcelowo, np. na reklamę dosyć popularnych browarów, gdzie ostatnio
miasto  dokładało  pieniądze.  Nie  będę  wspominał  ani  imprez,  ani  nazw  tych  browarów,  które
organizowały imprezy w Płocku. I konkretne przykłady: np. realizacja przedsięwzięć kulturalnych  -
tutaj już zostało wydanych ponad 81% środków , które zostały przeznaczone na te cele, promocja
statutowych zadań POKiS -u – również  zostało wydane już  ponad 80% środków, prowadzenie
stałych zespołów artystycznych – ponad 78%. Ogółem wydano już przed wakacjami, powtarzam,
68,22% środków na wydatki bezpośrednie w POKiS. Co prawda tutaj Pan Dyrektor nie jest  być
może za wszystko odpowiedzialny, natomiast faktem jest, że jest to niepokojące zjawisko. Ale i tak
jeszcze  lepsza  okazała  się  w  wydawaniu  pieniędzy  Płocka  Orkiestra  Symfoniczna,  która  na
organizację  koncertów  wydała  już  przed  wakacjami  ponad,  czy  blisko  95%  zaplanowanych
środków,  a  ogółem  na  wydatki  bezpośrednie  wydała  ponad  80%  środków.  Zastanawiające  są
jeszcze  wydatki Książnicy Płockiej na działalność gospodarczą, gdzie już  zrealizowano wydatki
bezpośrednie w wysokości blisko 80%, ale tam, jak rozumiem jest to zakup książek dla księgarni,
czy wypożyczalni kaset video. I sądzę, że tu najwyżej mniej książek będzie można kupić. Natomiast
niepokojące  są  przychody tejże  Książnicy Płockiej  w działalności  gospodarczej,  które  stanowią
jedynie około  30% planu rocznego i  nie  wiem, czy uda się  go zrealizować i  być może  do tej
działalności  gospodarczej  Książnicy  będziemy  musieli  dopłacić  więcej  niż  zakładaliśmy,  a
przypominam – zakładaliśmy około 300 tys. zł. To niepokojące przykłady, gdzie zostało wydanych
więcej środków, niż zakładano w budżecie. Właściwe służby powinny przyjrzeć się temu i albo
zweryfikować  planem przyszłorocznego budżetu,  albo  niestety  wyciągnąć  konsekwencje  wobec
tych urzędników,  którzy,  jak  powtarzam,  bardzo  niefrasobliwie  wydawali  budżetowe  pieniądze
pochodzące przecież z podatków płaconych przez wszystkich  Płocczan."     
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Pani  radna  Bożena Musiał  powiedziała:  "ja  chciałam zauważyć jedną rzecz,  że nie
zawsze wskaźniki, które są podawane, są adekwatne do tego, co otrzymujemy w sprawozdaniach.
Od dwóch lat zawsze w budżecie jest pozycja: przychody z prywatyzacji bezpośredniej. Chciałabym
się dowiedzieć, jak będzie wyglądała realizacja tej pozycji w tym roku. Mamy wrzesień i realizacja
tej  pozycji  jest:  0. Pan Prezydent powiedział,  że inwestycje są realizowane w wysokości  około
czterdziestu paru procent. Jest to kwota w większości pochodząca z kosztów przeznaczonych na
most.  Chciałabym się  zapytać,  czy środki,  które  są  przekazywane na  inwestycje  typu:  budowa
nawierzchni  północnego  sięgacza  ul.  Chopina,  budowa  dróg  w  południowej  części  osiedla
Wyszogrodzka,  przebudowa i  modernizacja  ul.  Tumskiej  i   można  by było jeszcze  kilkanaście
inwestycji wymienić, które  nie będą zrealizowane na pewno w tym roku. Co będzie ze środkami,
które są zaplanowane na to? Zastanówmy się  także nad jedną rzeczą. Pan Prezydent tłumaczył na
komisjach, że większość inwestycji nie jest realizowana, bo nie są rozstrzygnięte przetargi i trzeba
je powtarzać. Zastanówmy się nad tym, dlaczego wykonawcy nie chcą startować  w przetargach.
Czy nie jest to związane czasami z tym, że brak jest porozumienia w rozwiązywaniu problemów,
jakie inwestorzy np. na moście  mają i pomocy ze strony miasta.” 
 

Pan  radny  Zygmunt  Buraczyński  powiedział:  "  Kilka  uwag,  które  muszą  znaleźć
odpowiedź. Nie ulega żadnej wątpliwości,  że zabierane dzisiaj głosy pozytywne niczym się nie
różnią niż te sprzed 5 lat, sprzed 6, sprzed 8. Ten, kto sprawuje władzę zawsze  będzie chwalił swój
budżet.  Opozycja zawsze będzie mówiła inaczej.   Nic w tym nadzwyczajnego. Również święte
słowa  powtarzane  odkąd  jest  samorząd:  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  wyraziła   opinię
pozytywną.  Musi,  bo  w  innym  przypadku  trzeba  by  wyrzucić  na  „zbitą  twarz”  skarbnika  i
wszystkich tych, którzy odpowiadają za finanse. A więc trzeba robić zgodnie z przepisami. Istota
budżetu polega na tym, że trzeba sobie odpowiedzieć i przekonywać radnych bez względu na to, czy
są w układzie rządzącym, czy opozycyjnym, czy są rozwiązywane strategiczne problemy miasta
Płocka. Potem oczywiście jest wiadomo - dyskusja detaliczna i wzajemne czepianie się, czy coś
zostało zrealizowane, czy nie, lub czy używane są czyjeś nazwiska w kontekście wygodnym dla
tych, którzy odczytują te nazwiska. Przykład dzisiejszy mojego nazwiska, które padło w sposób dla
mnie  szokujący.  Jeśli  obecna  władza  doszła  2  lata  temu  do  wniosku,  że  zakończenie  Szkoły
Muzycznej  jest  niewłaściwe,  a  ówczesne  władze  podpisały  błędne  decyzje,  to  trzeba  było  nie
kontynuować,  podać  nas  do  prokuratora  i  byłoby po  krzyku.  Dzisiaj  przynajmniej  byłby jeden
sukces - albo ktoś by siedział, albo nie. Jeżeli się podejmujemy realizacji czegokolwiek to są pewne
konsekwencje. Niewiele jest osób na tej sali, które przeżyły rok 1996, kiedy państwo gwałtownie
wyzbywało się zadań ze szczebla centralnego, czy państwowego na rzecz samorządu. Miałem to
szczęście, że uczestniczyłem w reformie służby zdrowia, całego pionu oświaty, itd. a najgorsza była
pomoc społeczna, kiedyśmy dostawali zadania i  grosza pomocy, prawie, ze strony Skarbu Państwa.
Panie, które są w pionie skarbu,  całe szczęście, że pracują całe lata, więc mogą   mieć perspektywę
i  ocenę  takiej  sytuacji,  to  trzeba  powiedzieć,  że  nigdy  państwo   nie  wywiązało  się  z  zadań
przekazanych  w  więcej  niż  30%.  Przykładem  jest  notoryczne  nie  rozwiązywanie  problemów
oświaty.  To  tylko  dlatego,  że  płoccy  radni  bez  względu  na  to,  jakiego  byli  pochodzenia  i
proweniencji politycznej, to decydowali o tym, że tak naprawdę można było w oświacie prawie w
100% - ach wykonywać zadania. Nawet były pomysły i żeśmy to tutaj z kolegą radnym próbowali
rozwiązywać,  czy można dawać dodatki motywacyjne dla rad. Różnie to bywało, ale jednak  był
jakiś cień nadziei. Czyli, jeżeli tak się dzieje, że państwo oddaje w ręce samorządu jakieś sprawy to
należy z góry przewidzieć, że nigdy się  nie wywiąże ze swoich zadań, czego mamy dowody za
każdym razem od 1992 roku. I wiemy o tym doskonale. Tutaj szczególnie pion oświaty, pomocy
społecznej.  Wiemy  również,  że  parę  kwestii  nie  będzie  rozwiązanych  i  chwała  każdemu,  kto
sprawuje władzę w naszym mieście,  że pion tzw. społeczny jest   rozwiązywany bez większych
konfliktów.  To  wielka  sprawa,  bo  to  są  konkretni  ludzie,  to  są  konkretne  sprawy.  Innym
zagadnieniem jest, gdy patrzymy na wykonanie budżetu w sferach strategicznych. I trzeba będzie
sobie w najbliższym czasie odpowiedzieć na parę istotnych kwestii. Dzisiaj, kiedy ktoś by chciał
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być czepliwym, nieeleganckim wobec Prezydenta Miasta Płocka, powinien zacząć od tego: Panie
Prezydencie od strony tej   i  tej  do strony tej  i  tej,  tyle i  tyle pozycji jest  rozpoczęcie 2003 rok
inwestycji rozwoju miasta, nie wykonano w 90%, nawet w 1% zaawansowania. I gdyby tak chciał
podjeść do sprawy, to od razu  trzeba by było podnieść wielki krzyk polityczny, jak to się dzieje, że
pieniądze, a potem właściwie to są nie wydawane. Dlatego też nie chciałbym rozumować budżetu w
kategorii:  coś zaawansowane, coś jest na początku roku, tylko, czy rozstrzygniemy pewne decyzje
strategiczne. I nie ma powodu do chwalenia się, że nasze miasto uporządkowało ulicę Bielską i
inne, bo trzeba wreszcie. Tu przyjeżdżają turyści, tu przyjeżdżają inni i trzeba pokazywać, że bez
względu na to, czy to jest droga krajowa, czy inna, trzeba wydać pieniądze, bo miasto nie może
wyglądać beznadziejnie. I tak będzie się musiało stać z ulicą Wyszogrodzką, itd. Ponadto przecież
poprawa dróg, poprawa warunków komunikacyjnych wiąże się z działalnością jedną, najważniejszą.
Miasta  coraz bardziej zatłoczone, a służby mundurowe mają coraz więcej kłopotów z przejazdem i
dojściem do miejsca, gdzie się dzieje nieszczęście. A jeżeli mówimy o drogach dojazdowych  to nie
po to,  że  będzie  piękniejsza ulica,  czy ktoś  będzie  miał  łatwiejszy dojazd,  tylko czy służby w
sprawie bezpieczeństwa miasta będą miały udzieloną konkretną pomoc komunikacyjną, czy będzie
można zjechać na pobocze, czy ktoś skręcając w tym czasie nie będzie widział, czy każde  rozjazdy
i skrzyżowania będą zasłonięte i ktoś nie uderzy jeden drugiego. W wyniku zdenerwowania ludzie
są w różnej  sytuacji.  A więc jest  to  rozstrzyganie wtedy przez  budżet,  prze  samorząd.  Kolejna
uwaga. Dzisiaj trzeba będzie sobie odpowiedzieć, a nie wolno się tego bać, bo w innym wypadku
będzie debata polityczna bez sensu zupełnie – ile dróg żeśmy zaplanowali, ile napraw na obrzeżach
miasta. Kiedy zadałem pytanie podstawowe, czy te inwestycje, gdyby się okazało, że rok 2005 jest
rokiem zdrowia,  szczęścia,  wszelkiej  pomyślności,  a więc posiadania ogromnej ilości  pieniędzy
zrobilibyśmy te inwestycje.  Odpowiedź oczywiście  musiała być negatywna. Nie byłoby takich
pieniędzy. I trzeba będzie jasno postawić: ta Rada będzie stała przed największym problemem i
politycznym  i  gospodarczym.  Któregoś  dnia  trzeba  będzie  powiedzieć:  nie  robimy  żadnych
inwestycji, nie wierzmy, że rząd i ktokolwiek nam da pieniądze, trzeba dokończyć most i drogi
dojazdowe, żeby nie  było śmieszne, ponieważ należy założyć, że w najbliższym  czasie będzie taka
filozofia – ten, kto da i przyjdzie i udowodni, że ma połowę na coś, to może zabiegać o drugą
połowę.  Jeśli  my nie  będziemy mieli  nic,  to  rzeczywiście  możemy niewiele  uzyskać.  Stąd  też
dyskusja o budowie dróg , pozwoleniach i innych rzeczach ma głęboki sens, czyli nawet wydawania
pieniędzy,  zabiegania  o  to,  żeby posiadać  dokumenty  formalne    i  zabezpieczyć  pieniądze  w
budżecie na cele strategiczne, może spowodować, że te pieniądze możemy uzyskiwać  z różnych
innych źródeł. Nie ma odpowiedzi do końca, czy je dostaniemy, ale tak trzeba postawić sprawę. I
teraz – wtedy trzeba będzie postawić tak, jak to dzisiaj  brzmi to w budżecie, że  sprawy, które
obiecujemy ludziom jako radni i inni, że w osiedlach, w innych miejscach, będziemy poprawiali
estetykę,  musi  być taka filozofia:  budujemy most,   bo to jest  nasza  wspólna miasta sprawa.  A
potem, jeżeli się okaże, że pieniądze przyszły zewnętrzne, a przecież one wpływają do budżetu, w
związku z  tym powstają wolne środki na zrealizowanie celów, które zostały zamierzone, te takie
środowiskowe, te dla tych małych społeczności. Dlatego by nam bardzo zależało, żeby wszelkie
dyskusje nie biegły  w tym kierunku, że Buraczyński lub jakiś inny, nie chcę używać słów, które są
powszechnie  uważane  za  obraźliwe,  źle  coś  zrobił,  albo  się  wygłupił  i  był  nieodpowiedzialny.
Człowiek tylko tyle może zrobić i podejmuje takie decyzje, jakie w danym momencie  miał prawo i
posiadał uprawnienie. Zgadzam się, że nieraz politycy używają słów nierozsądnych, może na zapas,
ale również trzeba ocenić sytuację taką, co się stanie, gdy sytuacja się zmieni w 2006 roku, czy
przyszła władza będzie  również miała ochotę tylko się  zajmować jednym: komu dołożyć i  kto,
gdzie, co źle podpisał i tylko u prokuratora siedzieć. Przecież budżet to jest dobro wspólne i nie
wolno powiedzieć jest takiego  i wielki wynalazek jest powiedzieć o tym, że budżet miasta wydał
pieniądze  na Szkołę Muzyczną, albo na  muzeum. Są natomiast na sali osoby, które zabierają głos i
jeszcze nie miały pojęcia o tym w swoim wieku, że coś takiego istnieje, jak Muzeum Mazowieckie.
Ja w tym uczestniczyłem od samego początku i wiem, co to znaczy kłócenie się o pieniądze i to
muzeum i budynek secesyjny na ul. Tumskiej. W związku z tym, jakby tak dobrze sobie popatrzył,
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kiedy jeszcze było, o ho, ho, ho  jak to mówi Genowefa Pigwa, to byśmy dopiero zobaczyli, co to
znaczy tworzenie atmosfery w mieście Płocku dla potrzeb kulturowych. Gdyby nie pewne decyzje
źle podjęte  w 1973 roku w mieście Płocku dzisiaj by nie było problemu muzeum, bo to miasto
wybudowało budynek tak naprawdę od początku, to tam wyprowadziliśmy 47 lokatorów z ulicy
Tumskiej, itd.,  itd. Myśmy wyłożyli pieniądze i żeśmy stracili w ramach pewnego funduszu, ale
jeżeli tak się stało, to nie narzekajmy jedni na drugich, tylko rozstrzygajmy pewne problemy. Stąd
apeluję,  żeby jeżeli  się   mamy kłócić  politycznie,  nie  ma sprawy,  możemy się  kłócić  o  ulice.
Pamiętamy taką sławną awanturę w mieście Płocku o ulicę Słoneczną i o ulicę Kochanowskiego,
że się kłócono, dlaczego w posesjach komuś coś zrobiono, a potem się okazało, że ta ulica była
bardzo ważną ulicą z  punktu widzenia komunikacyjnego i  odwodu dla służb specjalnych, które
mogły tamtędy dotrzeć do alej, które były w tamtym czasie źle skonstruowane. A więc nigdy nie
wiadomo, co w przyszłości daje efekt pożądany, a co dziś jest tylko celem politycznym do tego,
żeby się nawzajem źle traktować. Ostatecznie mogę powiedzieć tak- dzisiaj dyskusja o wykonaniu
budżetu za I półrocze b.r. jest, jakby tutaj powiedzieć,  nie do końca uprawniona z punktu widzenia
jego oceny, bo tak dużo się zdarzyło przez miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, że każdy i  prezydent,
przewodniczący, każdy klub może wstać i powiedzieć – ale to już zostało rozstrzygnięte, ale to już
poszło do przodu. Stąd też chciałoby się, żebyśmy dyskutowali o tym, czy potrzeby mieszkańców
miasta  Płocka,  których  będzie  zawsze  dużo  potrzeba,  w sferze  społecznej,  w sferze  rozwoju,
poprawy estetyki, komunikacji i bezpieczeństwa, zostały rozstrzygnięte i jak przebiegały inwestycje,
jakie cele będą musiały być osiągnięte. Ja jeszcze tylko powtórzę raz jedną tezę, która niepotrzebnie
i ta władza samorządowa od 1992 roku popełnia każdego  roku w budżecie – za każdym razem jest
niedoinwestowany pion społeczny, za każdym razem jest niedoszacowany  finansowo pion sportu i
turystyki, jest niedoszacowany pion kulturalny, potem przychodzą imprezy i jakoś to będzie, radni
chcą  się  zgodzić,  żeby  coś  zostało  zrobione  i  dokłada  się  pieniądze.  Tak  nie  może  być.
Apelowałbym, żebyśmy w przyszłości jednak starali się albo ocenić realnie potrzeby tych pionów,
które służą miastu, a potem dopiero sobie odpowiedzieć, co zostało zrobione źle, lub ocenić, jak
zostało to zrobione. Przykładem jest chociażby sławna rzecz. Jedno z wielu miast w Polsce, kiedy
mamy opracowany program rozwoju turystycznego. I w bieżącym roku przecież mamy te pieniądze
na rozwój turystyczny.  Ale na co one poszły? - na ogrzewanie Katedry. Więc jak możemy mówić o
rozwoju kulturalnym naszego miasta Płocka, albo o rozwoju ruchu turystycznego. Trzeba sobie na
parę  rzeczy  odpowiedzieć.  Stąd  apeluję,  jeśli  używamy  jakieś  nazwisko,   to  w  konkretnym
kontekście. Jeśli ma być dyskusja polityczna, to się przygotujemy i wtedy zamienimy tutaj w to, co
było znane w pewnym okresie przed Konstytucją 3- go Maja - w liberum veto.”

Pan radny  Sławomir Goszkowski  powiedział:  „cieszy mnie jedno zdanie i to chyba
bardzo ważne zdanie, które wypowiedział mój poprzednik, że budżet miasta Płocka to jest dobro
wspólne. Myślę, że naprawdę jest to dobro wspólne. Natomiast stwierdzam, że trudności budżetowe
i   inwestycyjne  są  spowodowane  brakiem  środków  na  budowę  mostu  i  dróg  dojazdowych  w
budżecie  centralnym.  Bardzo  smuci  mnie  fakt,  iż  ta  inwestycja  w  moim przekonaniu  stała  się
inwestycją  zdecydowanie  polityczną.  Politycy,  moim  zdaniem,  zapomnieli,  że  most  jest  dla
Płocczan  bez  względu  na  opcje  polityczne  -   dla  wszystkich  Płocczan,  nie  dla  ugrupowań
politycznych. Ubolewam nad tym, iż płoccy parlamentarzyści wykazali się, moim zdaniem, małą
skutecznością na rzecz pozyskania środków w budżecie centralnym na realizację  tej  inwestycji.
Powiem tak: mieszkańcy Płocka zostali sami z tą inwestycją i sami muszą ją udźwignąć. Nasuwa
się w tym momencie naprawdę bardzo smutna refleksja.” 

Pani radna Violetta Kulpa  powiedziała w nawiązaniu do wypowiedzi Pana radnego Z.
Buraczyńskiego: „kilkakrotnie już na początku, pamiętam, naszej kadencji, wypowiadaliśmy takie
znane przysłowie: uderz w stół a nożyce się odezwą." Dodała:"Panie radny niech mi Pan wskaże w
mojej wypowiedzi, gdzie oceniłam Pana, że Pan zrobił coś źle.  Nigdzie nie było to wskazane, a na
dodatek  ma  Pan  wyciąg  z  protokołu,  który  może  być  Panu  przekazany.  Po  prostu  zostało



12

wymienione  Pana  nazwisko  i  Pana  drugiego  prezydenta,  jako  osoby,  które  podpisały  treść
porozumienia,  z którego wynikało to, co wynikało, niestety, z przykrością dla miasta, że nie zostało
zrealizowane. I to zostało  w tym kontekście tylko i wyłącznie powiedziane i stąd ja nie rozumiem
w ogóle treści Pana wypowiedzi co do tego tematu. Tylko i wyłącznie.”
 

Pan radny Zygmunt Buraczyński powiedział: „zawsze trzeba być podejrzliwym, kiedy
się przytacza treść umowy,  z której wynika, że 50% powinno  dać miasto, 50% rząd i panowie,
którzy podpisali nie umieli zabezpieczyć  w należyty sposób tak umowy, żeby te 50% wpłynęło.
Stąd też uznałem, że zostałem pokazany w perojatywnym świetle. Nie, to nie jest tak.” Powiedział
również:” Każdy, kto dotykał się władzy, musi mieć świadomość, że któregoś dnia będzie oceniany
pozytywnie, albo negatywnie.  Ja nie  boję  się swoich wyczynów, które dokonywałem zgodnie z
prawem  i  jak  widać  w  ocenie  publicznej  rzadko  się   zdarzyło,  żeby  moje  nazwisko  było
wywoływane w kontekście negatywnym. W polityce wolno wszystko o mnie powiedzieć, byle tylko
jednego słowa nie używać, a resztę każdemu wybaczę, bo mam po prostu dobry charakter.”

Pan  Tomasz  Kolczyński  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  w  nawiązaniu  do
wypowiedzi  Pani  radnej  B.Musiał  powiedział:  „zacząłbym od  tego,   co  powiedział  Pan  radny
Buraczyński, że w zasadzie ta informacja , to sprawozdanie z I-ego półrocza to jakiś stan w trakcie
realizacji  na  dzień  30  czerwca.  I  to  rzeczywiście  w  wielu,  bardzo  wielu  inwestycjach  po  30
czerwca , czyli od 1 lipca wydarzyło się pozytywnego działania. I to, gdybyśmy zaczęli omawiać, to
tak, jak na Komisji Inwestycji Państwo radni pytaliście się w zasadzie o każdą inwestycję i każda
informacja była o każdej inwestycji przedstawiona, jaki  stan zaawansowania, do tego momentu,
dokąd chcieliście Państwo jeszcze o tych inwestycjach  zadawać pytania. W tej naszej informacji
Pana  Prezydenta  o  wykonaniu   budżetu  jakby  powiał  też  ten  optymizm,  że  tych  inwestycji
zdecydowana  większość  zostanie  zrealizowana.  Jeśli  chodzi  o  problemy  finansowane  na
najważniejszą inwestycję, jaką jest most, drogi dojazdowe i w związku z tym, można powiedzieć,
składanie  różnych obietnic  przez  Państwa  radnych,  czy  przez  osoby,  do  których  się  zgłaszają
mieszkańcy Płocka, do Pana Prezydenta, zastępców, czy do innych osób, ja przynajmniej zawsze
mówię w ten sposób: jeśli będą środki finansowe, które pozwolą zrealizować taką nową inwestycję
i  Państwo  radni  w  budżecie  zatwierdzą,  to  będzie  realizowane.  Ale  zawsze  stawiamy sprawę
jednoznacznie, że pierwsza sprawa to jest most  i drogi dojazdowe i tutaj nie ma jakby żadnych
różnic  chyba  w  poglądzie  na  tą  sytuację  na  tej  całej  sali.  I  myślę,  że  to  jest  priorytet,  który
zdeterminuje w różnych działaniach  nas w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o przetargi, które Pani
radna poruszyła, to myślę, że to była bardziej informacja moja z poprzedniego roku inwestycyjnego.
Ja ostatnio już o tym nie mówiłem, bo zdecydowanie się poprawiła sytuacja. W zasadzie przetargi
przy tym uregulowaniu prawnym, że nawet przy jednej ważnej ofercie można rozstrzygać, więc
sytuacja zdecydowanie się   zmieniła. Myślę, że ilość tych przetargów i zadań, jakie są podpisane
umowy i będą podpisywane po kolejnych rozstrzygnięciach, jakby jest zaprzeczeniem tej sytuacji,
która dzieje się na moście, tych podejrzliwości, że  dlatego się nie zgłaszają firmy, że może nie
będą, nie wiem co,  nie będą mieli  zapłacone za pracę. To jest niemożliwe. Umowa podpisana.
Realizacja,  jeśli  następuje,  płatności  są.  Tutaj  nie ma żadnych obaw. Wspomniała  Pani  o m.in.
realizacji takiego zadania, jak sięgacz Chopina. Ja do każdej mogę coś powiedzieć tej sytuacji, ale
to jest jakby od tego 30 czerwca w każdej tej sprawie się  zmieniło innego. Np. Na sięgacz Chopina
jest przetarg na etapie już właściwie końcowego rozstrzygnięcia. Czy VAT 7% czy 22%?  - bo to
też jest dylematem i dla tych, którzy składają oferty  do Wydziału Zamówień Publicznych. Często
wstawiają stawkę VAT-u 7%  jako obsługa dla mieszkalnictwa, a interpretacje, załóżmy Urzędu
Skarbowego, są takie, że to jest 22%. I to za każdym razem jest taki dylemat. I w tej chwili też jest
tutaj  tylko do  wyjaśnienia  sprawa 7% czy 22%.  Będzie  rozstrzygnięcie  takie,  jaka  jest  oferta.
Podpisujemy umowę i  będzie sprawa realizacji. Ulica Tumska – też tłumaczyłem na komisji, jaki
to  jest  problem.  Ulica  jako  modernizacja,  przebudowa  tejże  ulicy,  bardzo  skomplikowana
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inwestycja. Myślę, że oprócz mostu, dróg dojazdowych i w przyszłości amfiteatru jest to najbardziej
skomplikowana inwestycja pod względem i przygotowawczym i  później realizacyjnym . To nie jest
tylko wymiana kostki na ulicy. To jest ingerencja w całą infrastrukturę, podwórka, trafostacje, itd.
Jest  szereg  uzgodnień  z  właścicielami  nieruchomości,  gdzie  są  sprawy  zadawnione  sprzed
kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat, że np. posadowiona jest pewna infrastruktura techniczna bez
zgody właścicieli  i  toczą  się  różne  sprawy sądowe,  wyjaśnienia.  Ludzie  chcą  odzyskać  swoją
własność,  więc  są  to  sprawy skomplikowane.  I myślę,  że  każda  inwestycja  ma  swoją  historię.
Robimy wszystko, żeby te zadania, które postawiono przed nami i przed Wydziałem Inwestycji i
wydziałami,  które  zadania  inwestycyjne  realizują,  żeby  zostały  w  jak  największym  procencie
zrealizowane.”

Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „kwestia braku
wpływów do budżetu miasta Płocka z  tytułu nie  zakończonej,  czy pozytywnie nie  zakończonej
prywatyzacji płockiego PEC. Otóż jasno możemy sobie dzisiaj powiedzieć, że takiej prywatyzacji
na taką kwotę w tym roku nie wykonamy. W toku postępowania prywatyzacyjnego okazało się, że
tak naprawdę  inwestor uzyskałby, chciał uzyskać bardzo dużo, praktycznie całkowitą władzę  w
zarządzie  operacyjnym nad firmą i to się nam nie opłaca. Ja przedstawiłem Prezydentowi Miasta
propozycję prywatyzacji tejże firmy do wysokości 75% udziałów. Pan Prezydent analizuje to teraz.
Niedługo ma się spotkać z pracownikami. To da wpływ do budżetu znakomicie większy niż ten
planowany. Myślę, że około dwa razy wyższy, tyle, że to będzie rok przyszły.”

Ad. pkt  5

Informacja z realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o łagodzeniu skutków bezrobocia w mieście
Płocku stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Pan  Krzysztof  Lewandowski Pełnomocnik Prezydenta  d/s  Rozwoju  Gospodarczego
Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia powiedział: „ zgodnie z regulacją  przyjętą przez Radę
Miasta Płocka w zakresie sprawozdawczości uchwały o łagodzeniu skutków bezrobocia w mieście
Płocku w miesiącu wrześniu została  przedłożona dla Wysokiej Rady taka informacja obejmująca
okres od stycznia do  sierpnia 2004 roku, podzielona tak, jak  to już w tradycji się odbywało przez
ostatnie półtora roku na trzy części, tzn. na  element informacji o elemencie bezrobocia, czy stanu
rynku pracy w okresie sprawozdawczym, druga część to właśnie merytoryka zagadnień uchwały o
łagodzeniu  skutków bezrobocia   w mieście  Płocku  i  trzecia  część  –  sprawozdanie  z  realizacji
projektów  prowadzonych  przez  podległe  mi  komórki.  Szanowni  Państwo,  w  okresie
sprawozdawczym, bo takie winny jestem Państwu uzupełnienie, od stycznia 2004 roku na rynku
pracy w Płocku,  w samym mieście Płocku było zarejestrowanych 14.624 osoby, co stanowiło w
tym okresie sprawozdawczym wartość procentową około 21% stanu bezrobocia, nawet troszeczkę
więcej. W przeciągu tego okresu ostatnie dane, które  mamy z 15 września potwierdzają wartość
elementu zarejestrowanych osób bezrobotnych przy jednoczesnej stopie przysporzenia na wartość
procentową 19,1. Jeżeli uda się doprowadzić ten trend do końca w tym roku, bo w   zeszłym roku te
trendy były takie same, ale  końcówka roku, szczególnie przez  likwidację, kilku pracodawców,
szczególnie mówię tu o Instalu płockim i o Cukrowni Borowiczki, doprowadziła do wahnięcia tych
trendów, bo już jest na te dane liczbowe w skali  średniej polskiej,  bo średnia polska ogłoszona
ostatnio przez GUS to jest 19%. Te działania, które są podejmowane tak przez Powiatowy Urząd
Pracy,  proszę  zwrócić  uwagę,  przy  zmianie  od  1  maja  całego  katalogu  przepisów  prawnych
związanych z aktywnymi formami rozwiązywania problemów bezrobocia przy  wejściu w życie
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ustawy o promocji zatrudnienia i wielu , w jakby , nowych regulacjach, które się pod tym kątem
ugruntowują,  szczególnie przez fakt  np.  jeszcze nieuregulowanych rzeczy związanych właśnie z
elementem pożyczkowym czy dotowania  osób bezrobotnych w relacji  ich samozatrudnienia.  W
realizacji projektów, które Wysoka Rada pozwoliła nam realizować – część trzecia najbardziej to
uwydatnia  -  realizację  tych  projektów.  Natomiast  z  najnowszych  danych,  chciałem  Państwa
poinformować,  iż  co  do  projektu  pierwszego  –  Płocki  Park  Przemysłowo  –  Technologiczny,
ostatnie dane z piątku : otóż przez Agencję Rozwoju Przemysłu wniosek został zaopiniowany pod
względem formalnym pozytywnie, pod względem merytorycznym pozytywnie. Został przekazany
do  Komitetu  Sterującego  Ministra  Gospodarki,  mam  nadzieję,  że  do  10  października  nastąpi
rozstrzygnięcie  ostatnie  spotkanie  w  Sejmie,  które  dotyczyło  Centralnego  Ośrodka  Wiedzy  i
Technologii, w którym Płock jest częścią składową obok Warszawy i Łodzi. Potwierdziło to z ust
nie tylko Pana Prezesa ARP-u, ale również Wiceministra Gospodarki, jak i również Ministra d/s
Informatyki.  Mam  nadzieję,  że  Pan  Minister  Gospodarki  w  najbliższym  czasie   zaakceptuje
rozstrzygnięcia na poziomie Agencji Rozwoju Przemysłu i kwota wnioskowana przez miasto Płock
dla  pierwszego  etapu  tego  przedsięwzięcia  tzn.  :  infrastruktura  Etap  I  Parku  Przemysłowo  –
Technologicznego zostanie przekazana z obiegu.  Z nieformalnych informacji słyszałem, że była
plotka, że wniosek zawierał dużo luk formalnych. Otóż mam dokumenty na to, iż praktycznie rzecz
biorąc  został  przyjęty  bez  żadnej  poprawki  pod  względem  formalnym  i  pod  względem
merytorycznym. Także,  jeżeli  ktoś  chce  dochodzić  w tym przedmiocie  do prawdy to  proszę  o
pytania,  a  nie  rozsiewanie  plotek.  Będę  starał  się   odpowiedzieć  na  te  pytania,  jeżeli  będą  od
Państwa  radnych.   Materiał  został  przygotowany  w  oparciu   tą  dodatkową  informację,  o
poszczególne sprawozdania jednostek organizacyjnych, które mają za zadanie realizować uchwałę
w tym zakresie,  jak  i  również  w oparciu  o dane  statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy .  Tu
zwrócę Państwa uwagę na fakt, iż m.in.  Rzecz, o której mówił Pan Prezydent  Kolczyński, tzn.
dobre przygotowanie miasta Płock pod względem realizacji zasiłków po zmianie ustawy,  to też
bardzo dobra współpraca  z  Powiatowym Urzędem Pracy, bo osoby, które przygotowały miasto
Płock,  że  nie było kolejek,  nie  było zaniedbań czasowych  w przekazywaniu tych zasiłków, to
osoby,  które  były  zatrudnione  w  porozumieniu  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  aktywnych
formach zatrudniania i one przygotowały  to wejście ustawy w taki sposób, że nie mieliśmy z tym
problemów i myślę,  że również fakt tworzenia wspólnego   z Powiatowym  Urzędem Pracy frontu
co do obsługi bezrobotnych, które jest też z form subsydiowanych też na tą chwilę realizowane, daje
możliwość powiedzenia, że ta współpraca na ta chwilę w sposób bardzo dobry i dający znakomite
efekty, potwierdzalne efekty. Dodatkowo o niektórych przedsięwzięciach, które Państwo mieliście
możliwość obserwowania w ciągu tego półrocza,  ja już  nie będę wspominał w sposób bardzo
podkreślający to.  Zwrócę tylko Państwa uwagę tylko, że w ostatnim tygodniu odebraliśmy jako
gmina  Płock,  co  jest  sukcesem  wszystkich  Państwa  i  z  tego  miejsca  chciałbym podziękować
wszystkim, którzy taki wkład pracy w to włożyli, nie tylko po stronie realizatorów programu, ale
również po stronie osób zaangażowanych w Urzędzie Miasta dla tego osiągnięcia,  gmina Płocka
uzyskała certyfikat pięciogwiazdkowy, najwyższy, w relacji gmina przyjazna  inwestorowi. Wobec
powyższego wyższych not w tym zakresie dostać nie można. Mam nadzieję, iż można stwierdzić, iż
potwierdza to fakt, iż ten rok, który był w tym segmencie został przepracowany bardzo solidnie i
dając określone efekty.”

Pani radna  Anna Kossakowska  powiedziała:  „materiały w istocie przedstawione na
komisjach są materiałami bardzo obszernymi, nie mniej jednak chciałabym się dopytać o Płocki
Fundusz  Poręczeń  Kredytowych,  bowiem  zadawałam  pytanie  na  komisji,  nie  uzyskałam
odpowiedzi, a chciałabym poznać szczegóły. Z materiałów przedstawionych przez Pełnomocnika,
już nie pamiętam numeru strony wynika, że z dniem  18 maja dokonano czynności rejestracyjnych
spółki  pod  nazwą  Płocki  Fundusz  Poręczeń  Kredytowych.  W  materiałach  opisane  są  również
działania podejmowane przez Pełnomocnika od stycznia  do lipca b.r.  zmierzające do uzyskania
faktycznej  możliwości  udzielania  poręczeń  przez  ten  fundusz.  Jak  się  dowiadujemy  z
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przedstawionych  informacji  podpisana  jest  na  dzisiaj,  tak  przynajmniej  wynika,  umowa  o
współpracy  tylko  z  jednym  bankiem  PKO  S.A.  -  umowa  ramowa  o  współpracy  w  zakresie
finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Wobec powyższego mam pytanie, nie wiem, czy
do Pana Pełnomocnika, czy do innej odpowiedzialnej osoby, czy podpisanie umowy o współpracy
tylko z jednym bankiem daje możliwości funduszowi udzielania poręczeń, czy w tym czasie, który
mamy w materiałach od stycznia do lipca nie powinny być podpisane umowy z innymi bankami,
żeby fundusz zgodnie ze statutem mógł faktycznie realizować swoją działalność. Jeżeli fundusz, jak
się  okaże   po  otrzymaniu  przeze  mnie  odpowiedzi,  ma   możliwość  udzielania  poręczeń  po
podpisaniu umowy tylko z jednym bankiem, to nasuwa się kolejne pytanie, ile wniosków złożono
do  tego   funduszu.  Opracowana  bowiem  została   wcześniej  procedura,  która  powinna  być
realizowana. Ilu potencjalnych klientów: osób fizycznych, firm, zgłosiło się do funduszu, czy są
zarejestrowane  wnioski  podlegające  rozpatrzeniu  i  ewentualnej  realizacji.  Proszę  Państwa  czas
nieubłaganie biegnie, a pamiętajmy, że ze środków gminnych przekazano na podstawie tej uchwały,
którą  dzisiaj  omawiamy 500  tys.  na  fundusz.   Środki  te  powinny już  pracować,  aby sprzyjać
rozwojowi  przedsiębiorczości  na  terenie  miasta  Płocka,  powstawaniu  nowych  miejsc,  lub
utrzymaniu już istniejących. Podawana była wcześniej informacja, że prezesem, czy też dyrektorem
tegoż  funduszu spółki została nowa osoba, nie mniej jednak w materiałach brakuje informacji, czy
z tego sprawozdania, z podejmowanych przez tą spółkę już działań, a przede wszystkim interesuje
mnie tak, jak już wcześniej mówiłam, ilość złożonych wniosków, aby mogły firmy otrzymywać
pożyczki i rozwijać swoją działalność.”   

 
Pan  radny  Andrzej  Nowakowski  powiedział:  „ja  tak  kilka  zdań  z  perspektywy

dwuletniej, może dosyć ogólnych, ale może będą nieco szczegółowe. Cieszę się, że jest z nami Pani
posłanka, bo szczerze mówiąc, jeśli  chodzi o  zwalczanie bezrobocia w ciągu ostatnich dwóch lat
to wskaźniki nam ledwo, ledwo drgnęły, całe szczęście w dół, może nieco bardziej. Co prawda Pan
Pełnomocnik nie wskazał przyczyn dla  których drgnęły. Ja sądzę, że  jedną przyczynę jestem w
stanie wskazać. Otóż część, zwłaszcza młodych ludzi,  po prostu z dniem  1 maja wyjechała do
pracy do krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza do Irlandii, do Wielkiej Brytanii. Tym samym spadły
nam wskaźniki bezrobocia, bo ci ludzie stracili status bezrobotnego. Także sądzę,   to jest około 350
osób, co z tych wyliczeń w porównaniu z ubiegłym rokiem jest analogicznym  czasem. Sądzę, że
jest to jedną z tych kwestii,  która zmniejszyła nam bezrobocie. Natomiast brak konkretnych, jak
gdyby rzeczywiście,  przykładów.  Mam  nadzieję,  że  konkretnie  do  zmniejszenia  bezrobocia  w
Płocku przyczyni się właściwie jedyny, i to też ze smutkiem stwierdzam, aczkolwiek mam pełną
świadomość,  że  jest  to  niezależne  od  Pana  Pełnomocnika,  jedyny  projekt  realizowany  przez
Pełnomocnika projekt Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, który ma coraz większe
szanse realizacji. Szkoda tylko, że pewnych szczegółów na temat ewentualnych inwestorów, nawet
jako  radni,  dowiadujemy się  z  lepiej  poinformowanych źródeł,  czyli   z  mediów.  Natomiast  w
materiale była tylko bardzo lakoniczna informacja, że jest to jakaś firma belgijska. Media dwa dni
później podały szczegóły całej tej transakcji, tej całej inwestycji. Szkoda, że  akurat nie znalazły się
one w naszym materiale, który otrzymaliśmy do analizy. I właśnie w tej kwestii tak korzystając z
obecności  Pani Łuszczyńskiej  ja chciałbym zaapelować, bo według mnie i sądzę,  że nie tylko,
według  mnie  realne  zmniejszenie  bezrobocia  dopiero  będzie  wówczas   możliwe,  kiedy
zmniejszymy  różnego  rodzaju  podatki,  począwszy  od  tych  bezpośrednich,  skończywszy  na
pośrednich. Tylko to na dobrą sprawę może pobudzić gospodarkę, a to znowu może sprawić, że
bezrobocie realnie spadnie. Do momentu,  dopóki Sejm będzie dusił różnego rodzaju uchwałami
podnoszącymi  podatki,  to  my tu w mieście poza produkcją różnego rodzaju  materiałów, które
będziemy analizować  w  niewielki  sposób  będziemy mogli  to  bezrobocie  zmniejszyć.  Ja  mam
głęboką wiarę i nadzieję, że to, co jest robione przy okazji Parku Technologicznego przyniesie w
końcu realne skutki, które zaprocentują zmniejszeniem bezrobocia."
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Pani radna Bożena Musiał powiedziała: " w części III znajdują się dwa projekty, które
mnie interesują,  to  jest  projekt   Nadwiślańskiego Bulwaru  Narodów i  Kultur wraz  z  Centrum
Kultury Europejskiej i projekt zlokalizowania w Płocku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego .
Chcielibyśmy się coś więcej dowiedzieć na ten temat, a szczególnie na ten drugi. Chcielibyśmy
usłyszeć jednoznaczną odpowiedź , czy będzie zlokalizowany sąd administracyjny dla Mazowsza
lub jego siedziba zamiejscowa w Płocku, bo słyszeliśmy, że wymogi stawiane przez sąd warszawski
są tak wysokie, że Płock nie jest w stanie ich spełnić."

Pan  radny  Lech  Latarski Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:
" problem z bezrobociem jest dlatego, że wskaźnik zatrudnienia w ostatnich latach spadał, spadał i
w tej chwili wynosi tylko 48%. Wiem, że Rząd  przyjął w ostatnich dniach 21 września krajowy
plan działań. Być może, że ten będzie inny, bo mieliśmy poprzednio dwa plany przez obie ekipy
rządzące  i  dały nam  tylko  więcej  bezrobotnych,  nie  przyniosły żadnych efektów.  Ale  ja  chcę
zwrócić uwagę na szansę, jaką daje nam Unia Europejska i co się z tym wiąże. Jak pamiętamy Rada
Unii  Europejskiej  przyjęła  Strategię  Lizbońską  i  ta  strategia  zakłada  dojście   właśnie  ze
wskaźnikiem zatrudnienia do poziomu nawet 70% . Więc droga przed nami daleka i o tyle ten
fundusz jest dobry, że tu środki sa unijne a na udział własny mamy mieć zabezpieczone  środki z
funduszu samorządu wojewódzkiego, więc apel szczególny, żeby zatrudniać ludzi, którzy napiszą
dobre programy  i naprawdę pozyskamy środki, które pozwolą nam w tym temacie coś zrobić."

Pani  radna  Barbara  Smardzewska  –  Czmiel   powiedziała:  "część  materiału
przedstawionego  nam  przez  Pana  Pełnomocnika  dotyczy  zatrudnienia  bezrobotnych
niepełnosprawnych, aczkolwiek mi brakuje  odpowiedzi na cztery mnie interesujące podstawowe
pytania,  a  mianowicie,  ile  osób  bezrobotnych niepełnosprawnych jest  zarejestrowanych,  ile  jest
zatrudnionych, jaki jest odsetek w związku z tym osób niepełnosprawnych zatrudnionych, w jakich
zakładach pracy są bezrobotni zatrudnieni i jaką pracę wykonują?"

       Pan  Krzysztof  Lewandowski Pełnomocnik  Prezydenta  d/s  Rozwoju  Gospodarczego  i
Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia  powiedział:  "dziękuję  bardzo serdecznie  za te  uwagi,
pytania. Bardzo dużo wnoszą   do tej dyskusji. Chciałbym przede wszystkim zacząć , może nie
polemicznie Panie radny, tylko odpowiadać na Pana pytania . Po pierwsze to ja nie znam takich
danych, nigdzie takiej analizy nie było, że to bezrobocie spadało z takiego tytułu, że ktoś wyjechał.
Jak patrzę na analizę po 1 maja, bo ten dokument opiewa na czas od 1 stycznia do 1 sierpnia i z
żadnych analiz nie wynika, że to bezrobocie spadało z uwagi na fakt, że młodzi ludzie wyjechali do
pracy za granicę. Więcej – z tabeli  na str.  1 wynika wręcz, iż w okresie maj,  czerwiec, lipiec,
przysporzenie na rynku pracy było duże, bo to się wiązało właśnie z kończeniem etapu edukacji i
zarejestrowaniem się w gronie osób bezrobotnych, dla osób, które tej  pracy nie miały. Czy tak
naprawdę na dziś gospodarka polska przygotowana jest do tego, aby tworzyć miejsca pracy, to ta
dyskusja trwa przy wysokich wskaźnikach przyrostu gospodarczego dosyć długo, bo tak naprawdę,
czy sam wzrost  gospodarczy przekłada się na tworzenie miejsc  pracy jest  bardzo złudne.  Otóż
tworzenie inwestycji,  do tej  pory była taka teza,  która mówiła,  że  wzrost  inwestycji  powoduje
łagodzenie skutków bezrobocia, zmniejszanie bezrobocia. Otóż okazuje się, że ta teza jest na dziś
bardzo poprawna tylko w części, gdyż inwestycja i tworzenie miejsc pracy przy inwestycji to jest
czas tworzenia tej inwestycji, budowania jej , chociaż coraz więcej inwestycji tworzonych jest w
oparciu  o  nisko  nakładowe  budynki,  natomiast  gro  produkcji  odbywa  się  już  na  metodach
informatycznych, w  w oparciu o określone rozwiązania komputerowe, czy ciągi technologiczne,
gdzie  liczba  miejsc  pracy  jest  ograniczana  przez  rozwój  technologii.  Albo  technologia  -  albo
miejsca pracy. Wtórną kwestią jest to, że na przestrzeni ostatnich 12 lat wszystkie raporty w tym
kraju  mówiły  o  tym,  iż  powinniśmy  dążyć  do  zmiany  struktury  zatrudniania  ze  struktury
produkcyjnej do struktury usługowej. Tylko, żeby usługi mogły w tym kraju generować miejsca
pracy, to muszą  się pojawić wysoko kwalifikowane kadry do tych usług i  te usługi powinny  być
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tanie i  ogólnodostępne, ażeby mogły być kopiowane, to powinna być duża liczba pieniądza na
rynku i tu zgodzę się z Panem radnym, że rzeczywiście jedną możliwością pokazania się na tym
rynku, ogólnym rynku polskim, jakiejś masy pieniędzy, to jest tylko  obniżenie kosztów pracy i
podatków.  To  prawda,  bo  przecież  przysporzenia,  jakie  będziemy  mieli  z  uczestnictwa  w
strukturach Unii Europejskiej będą jakby z jednej strony elementem płatności, a z drugiej strony
elementem wtórnego obiegu pieniądza,  per saldo i  tak wychodzimy na to dodatnio, bo takie są
ostatnie dane, ale tylko rynkiem wewnętrznym można uzyskać masę pieniędzy, aby wzmocniła koło
gospodarki. I to też nie polemicznie z uwagi na to, że to nie jest czas i potrzeba dyskutowania na
temat regulacji prawnych w tym kraju. To patrząc na element regulacji podatków bezpośrednich
takim, jakim jest  VAT, nic  dobrego w bezrobociu jeszcze  nie zrobił.  Wręcz odwrotnie. Dwa -
element niestabilności na rynkach niektórych produktów i mediów powoduje to, że pracodawcy
mają obawy przed zatrudnianiem, bo jeżeli jest tak, że po jednej stronie mamy wręcz galopującą, bo
tak to trzeba określić na dziś, bo dziś może jak Państwo wiecie cena ropy przekroczyła barierę
magiczną 50 dolarów za baryłkę,  w tej  sytuacji  pracodawca,  który opiera  swoją działalność  w
jakiejś   części o media, które są pochodną ropy naftowej, a  wszystko prawie jest pochodną ropy
naftowej od plastiku do energii elektrycznej etc., etc. , to musi uważać, czy jego działalność, jego
produkcja  nie  będzie  wadliwa  przez  fakt  cały czas  rosnącej  tej  skali.  Podatki  bezpośrednie,  o
których już wspomniałem to oczywiście bardzo utrudniony element dostępu do rynku pracy, bo
podatek  VAT-owski z jednej strony prowadzi przychody do budżetu państwa, a z drugiej strony
prowadzi ograniczenie możliwości zatrudniania z uwagi na fakt, że te pieniądze, które powinny być
na tworzenie miejsc pracy odprowadzone są do budżetu centralnego nie wiadomo gdzie to jest
redystrybułowane. To jest jakby dłuższa dyskusja i myślę, że możemy się zgodzić Panie radny co
do jednego, że nie jest uprawnioną teza, która mówi – ludzie z Polski wyjechali, dlatego spadło
bezrobocie. Natomiast, że z bezrobociem nie jest tak, że jest to liczba zadowalająca to jest to z
drugiej strony pewnik, bo trzeba powiedzieć sobie  jedno – przy takim wzroście gospodarczym,
który notujemy, niezależnie od tego, skąd on się dzieje, bo prawdopodobnie dzieją się  pośrednio
przez  nagromadzenie pewnej grupy pieniędzy przez coast cating, który się w firmach robi, bo jak
ktoś oszczędza to ta kupka pieniędzy się uzbierała i teraz może z tego w jakiś sposób inwestować.
Z drugiej  strony może  się  brać on –  ten wzrost  gospodarczy,  przez  wymianę handlową,  którą
robimy. Co się okazało? Po 1 maja w tym kraju wszystko zaczęło się opłacać. Rolnicy mają żniwa,
ale to żniwa prawie przez cały rok. Górnicy  twierdzą, że tona węgla już jest opłacalna. Za chwilę
będzie  tak,  że  w tym kraju  będzie  się  wszystko sprzedawało.  Ale  dlaczego się  tak sprzedaje.
Zapominamy jeszcze o jednej rzeczy, że sprzedajemy zapasy, magazyny, które mamy. A jak środki
produkcji  pójdą  do góry, a   to  ta  różnica  będzie  mniejsza.  Trzeba  to  wystabilizować.  Dlatego
twierdzę,  że taki  wzrost  gospodarczy jest  również elementem porównywalnym co do  tego,  że
sprzedajemy  wyprodukowane   z  dotychczasowych  środków  produkcji  materiały  roślinne,  etc,
bierzemy za to już w euro, bo eksportujemy, ale nie odkładamy na to, że później te środki produkcji
wytworzyć.  I  to  może  być  złudne,  ale  na  razie  tak  jest.  Co  do  tego  medialnego  mówienia  o
inwestorach  polecam (...)   całą analizę  materiału przy wręczeniu certyfikatu "Gmina przyjazna
inwestorowi". Ja nie użyłem żadnego sformułowania, jaka to jest firma. Państwo, którzy zajmują
się mediami, to dochodzili. Ja uważam i dalej jestem tego zdania, że do momentu, kiedy nie ma
oficjalnego  podpisanego porozumienia  nie  powinno się  tych informacji  upubliczniać.  Z jednej
strony to jest tak, że to jest kwestia – czy lepiej podać to do prasy, wtedy ten inwestor już jest
bardziej zdeterminowany, bo jak już wszyscy wiedzą, że on się zdecydował i będzie inwestował, to
być może to spowoduje przyspieszenie jego działań, ale z drugiej strony niektórzy powiedzą – ale
my w sumie zdecydowaliśmy się, ale jest jeszcze tyle po drodze elementów do uzgodnienia, że
możemy jakby nie  być zadowoleni  z  tego,  że  ktoś  to  upublicznia.  Ja  tego  nie  upubliczniamy,
natomiast jeżeli chcemy rozmawiać, jakie trendy inwestycyjne w Płocku się znajdują, to ja nigdy
nie byłem przeciwny temu, żebyśmy rozmawiali o tym, wręcz przeciwnie Wysoka Rada powinna
również  określić  bariery  pomocy,  która  chce  tym inwestorom  udzielać,  bo  jeżeli  jest  tak,  że
inwestor mówi nam: a czy będę mógł, to nie chodzi o bezpośrednią inwestycję, czy będę mógł np.
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liczyć na to, że miasto w perspektywie czasu to zrobi  coś, np. tą ulicę 3 km dalej oświetli, żeby mi
było lepiej  dojeżdżać,  to też również powinniśmy o tym na gruncie prezydenckim i  na gruncie
radnych rozmawiać,  w jakim kierunku ta pomoc powinna iść i szybko reagować na takie rzeczy.
M. in. fakt powołania przy Prezydencie Miasta w programie:"Gmina przyjazna inwestorom" Forum
Społeczno – Gospodarczego daje taką możliwość. Ale przy tym forum przecież może pracować
każdy, tworzyć tą wartość, która jest elementem patrzenia w stronę inwestora, w jaki sposób to
robić. Instrumenty i standardy już mamy, bo niezależnie zostaliśmy ocenieni, że jest to najwyższa
półka z tego programu. Teraz trzeba po prostu umieć z tych instrumentów korzystać, ale to nie jest
korzystanie  z  samego  programu  "Gmina  przyjazna  inwestorowi",  to  jest  korzystanie  ze
wszystkiego,  co  w  tym  mieście  jest,  bo  przecież  nie  jest  kwestią  tylko  budowa  inwestycji
przemysłowej, ale i  otoczenie życia w mieście. Jeżeli okazuje się tak, że inwestor mówi – jeżeli nie
będę miał możliwości dojechania w ciągu godziny do Warszawy, czy 1 ½ godziny do Warszawy, to
będzie  to  problem,  bo  mój  zarząd  powiedział,  że  to  nie  jest  kwestia  dojechania  samochodem
prezesa, tylko dojechanie trakiem, który przywiezie materiały do produkcji. To już będzie problem.
I stąd, nie wiem, politycy powinni, również Państwo radni, powinniście lobbować za lotniskiem w
Modlinie, bo to jest droga do tego, żeby ułatwić w Płocku inwestowanie, ułatwić konkurencyjność
tego miasta,  niewątpliwe. Chyba wszystko, o co Pan radny pytał.  Myślę, że to nie jest  kwestia
polemiki.  Starałem  się  odpowiedzieć  tak,  jak  to  wiem  i  w  jaki  sposób  to  czuję.  Pani  radna
Kossakowska,  jeżeli  Pani  pozwoli  –  otóż  w  przedmiocie  Płockiego  Funduszu  Poręczeń
Kredytowych - to ta  instytucja, ten projekt od kiedy została podpisana umowa spółki, przeszedł z
elementu zarządzania przeze  mnie tym projektem do realizacji przez władze statutowe spółki, tzn.
przez Pana Mejera, który jest prezesem zarządu i radę nadzorczą. Faktycznie po wielu rzeczach,
które  się  działy w trakcie  uzgadniania  projektów,  jeszcze  w 2003 roku były zrobione różnego
rodzaju regulaminy, różnego rodzaju dokumenty, które Państwo radni żeście przyjmowali. One są
dostępne. Z tego, co wiem, co jest mi wiadomym na dzisiejszej sesji również chyba będzie stawał
projekt zwiększenia kapitałowego po stronie Funduszu Poręczeń Kredytowych o 500 tys. zł,  bo
według mojego pomysłu na ten fundusz on powinien mieć wartość około, na pewno nie mniejszą
niż milion zł, bo tylko wartość miliona zł dawała możliwość ubiegania się o fundusze. Natomiast
co do umowy z bankami – oczywiście bezwzględnie twierdzę, tak, jak Pani, że podpisanie umowy z
jednym bankiem jest niewystarczające, ale to Pan Prezes Mejer powinien potwierdzić, bo podobno
jakieś  rozmowy w przedmiocie innych umów również są prowadzone i myślę, że te rozmowy także
dadzą pozytywne skutki, nad to poza bankami to jeszcze Fundusz Poręczeń Kredytowych wiem, że
z  fundacją  d/s  rozwoju  polskiego  rolnictwa  w  przedmiocie  umowy o  pożyczkowanie  również
rozmawiał.  Jeżeli  Pani  radna  będzie  chciała,  bo  nie  chcę  w  sposób  nieuprawniony  mówić  o
funduszu , to ja wystąpię do pana Prezesa Mejera (Pan Tomasz Kolczyński  Zastępca Prezydenta
Miasta powiedział, że również Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta uzupełni tą informację). Ja
mogę się zwrócić do organów statutowych spółki o udzielenie takiej informacji. Na tą chwilę te
informacje,  o  które się  zwróciłem zostały przedstawione  na  str.  51.  Pani  radna właśnie  z  tych
informacji  to  pytanie  zadawała.  Ja  na  tą  chwilę  większą  liczbą  informacji  bezpośrednich  nie
dysponuję.  Dysponuje  nią  zarząd  lub  rada  nadzorcza."  Powiedział  również  w  nawiązaniu  do
wypowiedzi Pani radnej Bożeny Musiał: " projekt Nadwiślańskiego Bulwaru Narodów i Kultury z
Centrum  Kultury  Europejskiej  został  wpisany  na  str.  59  w  sposób  rzeczywisty,  w  jaki  on
funkcjonuje. Otóż od 1 września do 21 został ogłoszony przez Marszałka Mazowsza konkurs na
działanie ze zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego w działaniu 1.4– rozwój
turystyki  i  kultury,  dla  tego  projektu  rozwój  kultury,  bo  został  ten  program  w  działaniu  1.4
podzielony na kulturę i na turystykę, niestety na tą chwilę  funkcjonować nie może, bo jeszcze nie
mamy jako miasto uzgodnionego do końca planu rewitalizacji,  chociaż  w kulturze ten projekt:
Nadwiślański Projekt Narodów i Kultur z Centrum Kultury Europejskiej  nie był logowany. Był
logowany w turystyce. Ma ranking cały czas drugi. Konkurs na działanie turystyczne jeszcze nie
został przez Marszałka ogłoszony. Jesteśmy gotowi według standardu, który jest możliwy dla tego
projektu po stronie funduszy europejskich przez jednostkę wdrażającą funkcjonować w ten sposób,
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że  będzie  to  działanie:  zaprojektuj  i  wybuduj.  Ostatnio  takie  działania  również  w  sektorze
turystycznym są możliwe do realizowania, że jeżeli będzie ogłoszony ten konkurs, a to będą trzy
tygodnie na jego sformułowanie jesteśmy gotowi dokumenty programowa tak, jak przy wszystkich
innych programach, które prowadzimy we współpracy z biurem Informacji i Integracji Europejskiej
przygotować,  bo  trzytygodniowy  termin  jest  możliwy  do  realizacji  w  tym  programie.  Jest
przygotowana  koncepcja  programowa  przestrzenna,  opracowana  wizualizacja,  są  podkłady
mapowe,  karta  projektu  z  opisem  jest  zaszeregowana  w  bazie  rankingowej  w  systemie
kartprojektów przy jednostce wdrażającej tzn. przy Marszałku Województwa. I jeżeli tylko konkurs
zostanie ogłoszony, bo w budżecie miasta środki na ten element nie są środkami, które mogłyby
pozwolić na realizację tego projektu. Liczyliśmy tu i cały czas tak, jak przy Parku liczymy na gro
środków z funduszy europejskich. Jeżeli  będzie działanie: turystyka, będziemy składać wniosek.
Wstępnie  obliczamy,  że  może  to  być  relacja,  to  w  zależności  od  tego,  jaką  wielkość
przedsięwzięcia będziemy sobie zakładać od 10.600.000 zł  do 24.000.000. Myślę, że ta wyższa
granica na pewno nie będzie akceptowalna, ale pośrednia pomiędzy 10.600.000 zł a 24.000.000
powinna  być  granica,  której  wystąpienie  programowe  z  projektem  Nadwiślańskiego  Bulwaru
Narodu i Kultur jest możliwe. Co do sądu administracyjnego I instancji - to sądownictwo działa w
Polsce od 1 stycznia tego roku. Cały czas liczone są liczby wpływów spraw. Ja zawsze mówiłem w
latach ubiegłych, że uzależnione to będzie od decyzji ile spraw, w jakim zakresie i w jaki sposób
zbilansuje  się  sąd.  Na tą  chwilę  mamy informacje,  że w segmencie,  o który my żeśmy chcieli
występować,  tzn.  o  segment  podatkowy,  tych spraw nie  jest  tak  dużo,  żeby Warszawa  mogła
tworzyć  dodatkowy oddział  zamiejscowy,  ale  potrzeba  dyskutowania  o  tym i  logowania  tegoż
projektu, mówienia o tym i prace nad tym, żeby w Płocku ten projekt został zrealizowany i był
faktycznie miejscem, gdzie ta siedziba zamiejscowa powstaje jest cały czas, jakby praca nad tym,
jest prowadzona. To  będzie zależne od tego, jak się zbilansuje po półroczu tak, jak Państwo teraz
bilansujecie budżet gminy Płock po półroczu, jak się Pan Prezes sądu zbilansuje z tym, co ma, w
jakich  sprawach,  jakie  to  są  koszty,  czy  element  odległości  pomiędzy  Płockiem  a  Warszawą
potrzebny, bo to jest wzrost kosztów np. przejazdów niektórych ludzi, którzy będą obsługiwać ten
sąd bezpośrednio do Płocka, ale myślę, że to jest możliwe do zrealizowania po bilansowaniu tego.
Ja będę Państwa informował na bieżąco, jakie są relacje. Mogę przedstawić również dokumenty z
tego  tytułu.  Jeżeli  mógłbym  w  czymś  bezpośrednio  Pani  radnej  odpowiedzieć,  to  jestem  do
dyspozycji. Myślę, że na tą chwilę to jest coś, co mogłem tu uzupełnić. Proszę Państwa w relacjach
pytania Pani Przewodniczącej Smardzewskiej – to z tego, co sobie przypominam, bo rzeczywiście
taką analizę nie prowadziliśmy, ale nie zamieściliśmy o odnośnie osób, które są niepełnosprawne i
zarejestrowane, to  z  tego,  co sobie  przypominam 420 osób jest  takich,  które  są zarejestrowane
jako  bezrobotne,  poszukujące  pracy,  niepełnosprawne,  z  czego  395  osób,  żebyśmy  dobrze  to
zrozumieli - 420 osób to osoby poszukujące pracy, 395 osób to osoby bezrobotne. I  z tego, co sobie
przypominam 120 osób  jest  zatrudnionych w jakichś  formach  subsydiowanych z  Powiatowego
Urzędu Pracy w tym zakresie. Zwracam Państwu uwagę jeszcze oczywiście na jeden fakt , jedną
rzecz, na którą w tym zakresie moim zdaniem godzi się zwrócić, tzn. to, co się dzieje z PFRON-em.
To jest jakby różnica, bo ten PFRON to było to, co dawało możliwość tworzenia miejsc pracy dla
osób  niepełnosprawnych.  Myślę,  że  temu  segmentowi  należy  się  specjalna  troska,  specjalne
spojrzenie przez ustawodawcę, szczególnie w tym segmencie promocji zatrudnienia przez te osoby
i to już jest kwestia rozstrzygnięcia, skąd środki na takie działania. Na tą chwilę to mogę tylko
poinformować o tym, co Urząd Pracy może w tym zakresie zrobić jak najlepiej, natomiast liczba
osób jest zależna od tego, w jaki sposób te osoby są jakby wykluczone z rynku pracy, może powiem
tak kolokwialnie, z uwagi na fakt, iż niektóre schorzenia nie dają możliwości zatrudniania ich przy
tych ofertach pracy, które Powiatowy Urząd Pracy posiada lub miejsca się tworzą.  Warto było
również  zwrócić  na  to  uwagę  przez   jakby  element  komisji  społecznej,  która  by starała  się
zdiagnozować  w  jakiś  sposób.  Te  rzeczy  po  stronie  samorządu  powinny być   diagnozowane,
monitorowane, aby wspomóc nawet Powiatową Radę Zatrudnienia w elemencie wskazywania tego,
jakie  ewentualnie  kursy,  czy jakie  przekształcenia,  przekwalifikowania  dla  tych osób,  które  są
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osobami niepełnosprawnymi, powinny być robione. Natomiast mnie nie oceniać, ale chyba to co się
dzieje,  relacje  dostępności  na  dziś  obiektów  do  wykonywania  zatrudnienia  przez  osoby
niepełnosprawne bardzo się poprawiło i pracodawcy powinni też zwrócić na to uwagę, iż te osoby
nie  powinny  być  wykluczane.  Dodatkowo  wiem,  że  pracuje  nad  tym  Pani  Dyrektor  (Pan
Pełnomocnik mówił o Dyrektor PUP) w zakresie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, bo tam są też
takie  elementy i  te  rzeczy na  pewno zostaną  pod tym kątem ustawy o  zatrudnieniu socjalnym
uwzględnione.  Natomiast,  jeżeli  Pani  Przewodnicząca  będzie  chciała  jakichś  bardziej
szczegółowych  informacji  to  w  tym segmencie  osób  niepełnosprawnych  te  dane,  które  mam,
obecnie będę starał się uzupełnić, jeżeli oczywiście będzie taka potrzeba. Natomiast w stosunku co
do Pana Przewodniczącego Latarskiego wypowiedzi,  to  też  nie  polemicznie,  uważam, że  na tą
chwilę z relacji tych funduszy europejskich, które są dostępne dla Płocka i tu zwróćmy uwagę na
fakt,  że  być   może  za  chwilę  przez  taką,  a  nie  inną  organizację  funduszy  europejskich  na
Mazowszu, a możemy się w to nie zmieścić, Warszawa będzie nam bardzo wadziła w tym zakresie,
abyśmy dalej taką wartość pomocy funduszy europejskich mogli uzyskiwać. Natomiast twierdzę i
nie tylko z pełnym przekonaniem, ale i z potwierdzeniem tego w faktach, że na dziś osoby, które
zajmują się funduszami europejskimi i tu w mieście i osoby, które przygotowują te programy , tak
przez  Biuro  Informacji   i  Funduszy  Europejskich,  jak  i  te,  które  w  oddziałach,  wydziałach
przygotowują założenia programowe do tych programów, są , jeżeli nie bardzo dobrze, to na pewno
dobrze  przygotowane  do  tego  procesu,  bo  wszystkie  programy,  które  na  dziś  gmina  Płock
logowała, a i również składała, bez potrzeby większych trudności formalnych, czy  merytorycznych
uzyskiwała  akceptację.  Ale  zwrócić  uwagę trzeba na  to,  co w tej  dyskusji  wśród Szanownych
Państwa radnych na dzisiejszej sesji się już przewijało, że trzeba mieć zabezpieczone środki we
własnym budżecie, aby móc tą część, która jest obligo po stronie funduszy europejskich uzupełniać.
Dla Parku Przemysłowo - Technologicznego  było to 12, 5% od 45 mln zł . To te 5.640.000 zł
trzeba było mieć zabezpieczone, albo w formie to tak, jak ARP zdecydował, albo z determinantą, że
to mają być nieruchomości i część środków pieniężnych, albo w niektórych przypadkach, jak jest to
przy drogach dojazdowych w całości, w gotówce. Jeżeli gmina nie będzie  w stanie ponieść ciężaru
tych  środków  własnych,  a  co  jest  podstawą  jakiekokolwiek  składania  wniosków  o  fundusze
europejskie, to każdy wniosek nie będzie nawet sprawdzany pod względem merytorycznym. Może
to być perpetum mobile,  cud przetrwania i wszystko, co jest najlepsze, ale jak nie będziemy mieli
środków na zabezpieczenie wkładu własnego, to żaden wniosek nie przejdzie bariery formalnej i
ubieganie się o tą pomoc zależy nie tylko od aktywności i pomysłów, ale od kondycji finansowej,
bo te bariery finansowania, chociaż rząd proponował nam swego czasu rozwiązanie z funduszem
komunalnym, ale z całym szacunkiem dla Pani Poseł (zwrócił się do Pani A. Łuszczyńskiej), 500
tys. zł dla gminy w funduszu komunalnym jest śmieszne . Te 500 tys. zł, które można by było z
funduszu komunalnego uzyskać dla gminy takiej jak Płock, to ja nie wiem do którego projektu
można by było dołożyć, żeby on był wkładem  wymaganym, bo przy 12,5% ,  4,5 mln to jest
niewiele jak na gminę. Także to jest kwestia montażu finansowego. Mam nadzieję, że to, co jest
projektowane  i  tutaj  z  ukłonem  też  do  parlamentarzystów,  w  relacjach  ustawy o  partnerstwie
publiczno – prywatnym , może trochę rozwiązać tą kwestię, natomiast,  jak czytałem projekt z 5
lipca  ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, to jeżeli pozwolę sobie oceniać, jest on dalece
niedoskonały, bo projektowanie w relacjach 10-letnich założenia polityki partnerstwa publiczno –
prawnego na terenie gminy może być tak ułomne , że nie będziemy wiedzieć, co za dwa lata, jaki
partner  do  określonej  inwestycji  jest  nam  potrzebny.  A  dwa  –  zapisy  odnośnie  regulacji
bezpośredniej  partnerstwa  publiczno  –  prawnego  przez  ustawę  o  zamówieniach  publicznych –
prawo  o  zamówieniach  publicznych,  jest  troszeczkę  ułomne  z  uwagi  na  fakt  ,  że  czasami  ci
partnerzy samorządów, czy partnerzy państwa mają tak pomysły oryginalne i tak opatentowane, że
nikt  inny do przetargu  nie  stanie,  a  nawet  nie  będą  chcieli  stawać do  przetargu o partnerstwo
publiczno – prywatne. Powiedzą: mamy tą technologię, mamy zapewnienie i możemy tak podpisać
umowę, że jak będą koszty za wysokie tego partnerstwa publiczno - prywatnego, to oddamy te
pieniądze,  ale  na pewno nie  będziemy stawać w przetargach.  Dziękuję  serdecznie.  Jeżeli  będą
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jakieś pytania jeszcze, to będę starał się odpowiedzieć. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy w to
opracowanie i w te pół roku pracy komórek organizacyjnych, którym mam zaszczyt przewodniczyć,
włożyły tą pracę i wszystkim Państwu, którzy w Urzędzie Miasta, w Powiatowym Urzędzie Pracy,
na ten dokument się napracowali. "

Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka w kwestii dotyczącej Płockiego
Funduszu  Poręczeń  Kredytowych  powiedział:  "faktycznie  została  podpisana  jedna  umowa  z
bankiem PKO S.A. Dwa banki w tym wydaje mi się, że BGŻ odmówiły podpisania takich umów.
Rozmowy trwają jeszcze z kilkoma bankami. Istnieje możliwość składania wniosków do Płockiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych. Zainteresowanie samym Funduszem Poręczeń Kredytowych jest
spore, jednak do tej pory nie wpłynął żaden wniosek z dwóch powodów. Po pierwsze: oczekiwania
potencjalnych klientów Płockiego Funduszu Poręczeń Kredytowych są nieco inne. Oni by woleli,
żeby ten fundusz po prostu pieniądze dawał, a nie tylko poręczenia.  W tej sytuacji muszą najpierw
załatwić formalności z bankiem, dopiero wówczas wchodzi element poręczenia. I po drugie – banki
raczej odmawiają kredytów dla osób, które chcą dopiero rozpocząć działalność gospodarczą i to  też
jest duży problem. Także zainteresowani ludzie pytają o Fundusz Poręczeń Kredytowych , niestety
żaden wniosek jeszcze do funduszu nie wpłynął."

Pani  Aleksandra  Łuszczyńska  Poseł  RP  powiedziała:"nie  chcę  odpowiadać  na
zaczepki  polityczne.  Przyszłam  tutaj  tylko  po  to,  żeby  załatwić  merytorycznie  i  wysłuchać
niektórych problemów. Więc tak, wiążę razem absolutnie most i tu się zgadzam ze wszystkimi -
Płock, żeby pękł i żeby Rada Miasta i prezydenci nie wiem, co chcieli, to most musi być. Umowa
była, że  rząd i budżet załatwia most, a miasto bierze na swoje barki drogi dojazdowe. Ja jestem w
kontakcie z wykonawcą i tutaj mówię, nie ma radnego Goszkowskiego, chociaż przykro mi trochę,
żeby radny mi mówił, co ja mam gdzie robić, czy nie robię , itd. mnie tu oceniał. Przyjdzie okres
wyborów  to  będzie  mógł,  prawda,  to  robić.  Ale  w  każdym  bądź  razie  czuwamy  .  Ja  mam
zapewnienia, że most idzie, będzie w grudniu. Zresztą czytam wszystkie notatki , które są odnośnie
mostu.  Mam całą teczkę na ten temat  i  wiem, co się dzieje.  Natomiast  moja prośba,  ponieważ
jeszcze w ubiegłym tygodniu w ministerstwie, bo wciąż są te artykuły, że nie dają pieniędzy, mnie
proszona i ja to przekazuję, jak najszybciej ogłoszenie przetargu na drogi dojazdowe, bo to jest
około trzech miesięcy po to, żeby było wiadomo, ile to będzie kosztowało, kto będzie to robił. Po
prostu wszystko przygotować, bo po prostu mówię, jestem babą, która dziurę wierci. I mówią mi-
dziewczyno, przecież nie damy ci w grudniu, czy w listopadzie 100 czy 150 mln , bo one po prostu
przepadną, nie będą zrealizowane, bo nikt drogi nie będzie asfaltował w grudniu Musicie być ze
wszystkim  przygotowani,  żeby  w  styczniu,  lutym,  było  wiadomo  już  i  żeby  szybko,  jak
najwcześniej wejść i te drogi robić. Ja nie jestem tutaj, mówię,  od dróg i nie znam się specjalnie na
tym, ale mówię,  czuwam, byłam już wielokrotnie i statkiem i samochodem i patrzę, co tam się
dzieje i moje zapewnienia, prawda, to co oni mi mówią, że most idzie prawidłowo. Ja widziałam i
czytałam te i byłam zaniepokojona tymi, prawda, VAT-em, tym, tamtym, sprawą miasta. Nie będę
się  tutaj  wciskać,  prawda,  to  są  sprawy już  Państwa.  Natomiast  dlaczego  on  jest  tak  ważny,
dlaczego ja mówię. Żałuję bardzo, że w tym dniu w poniedziałek są dwie sesje, bo zaraz lecę na
sesję powiatową, bo tam też są ważne problemy, bo tam jest ponad 30%-owe w powiecie płockim
bezrobocie. Tu jest trochę lepiej w mieście. Natomiast na mapie Mazowsza stanowiły czarną plamę
wokół  jako  powiat,  bo  tylko  powiat  nasz  i  powiat  radomski,  jeszcze  Mława  trochę   mamy
najwyższe to bezrobocie. Mi jest o tyle przykro, że mając najbogatszy, najpiękniejszy zakład, jakim
jest Orlen , prawda, mamy taką biedę, co wytykam, gdzie tylko mogę, przy każdej okazji. Natomiast
tu ja się oferuję tu z Panem Pełnomocnikiem Lewandowskim, bardzo proszę zaraz się umówimy na
szybko , te plany, które Państwo wysyłacie w ministerstwie, itd., prawda, gdzie tam zależy, że ktoś
to  ma przyklepać,  powinnam o tym wiedzieć.  Ja  po prostu  nie  mam od  Państwa informacji  ,
natomiast  ze swojej strony cieszę  się, że polityka społeczna,  itd.,   ta działka w mieście poszła
nieźle, ale tu cieszę się, że jest Pani Dyrektor, poświadczy, że ja nękam ich też, każdym nowym
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projektem  ustawy,  który  dotyczył,  czy  to  funduszu  alimentacyjnego,  czy  innego,  czy  do  tych
świadczeń rodzinnych, itd.  to  ja  wiem, że nie  są  zachwyceni w dół,  oni  wszystkie te  projekty,
wszystkie szaleństwa i pomysły posłów zostają  przekazywane, prawda, jak to będzie wyglądało, z
Panią Dyrektor ZUS-u bardzośmy się kotłowali,   jak to będzie z przekazywaniem informacji na
temat funduszu alimentacyjnego. Tutaj, mówię, ten stały kontakt MOPS, GOPS, itd. Dyrektor  też
zna poprzednie, obecne, każde posunięcia  i  pomysły, które będą musiały być realizowane. Nie jest
też prawdą tak, że spycha się w dół, prawda, to na okrągło, czy to u w wójtów, czy to u Państwa w
gminach, spycha się zadania, a nie daje się pieniędzy, nie jest prawdą, ja już tu powtarzałam, nie
chcę, że to nie ustawy mądre czy głupie, lepiej czy gorzej dopracowane, nie pieniądze, ludzie są
wszędzie  najważniejsi.  Jeżeli  mam  wójta  w  terenie  takiego,  czy  innego  to  robota  idzie,  z
bezrobociem nawet  sobie  potrafi  też  radzić  znacznie  lepiej  jak  sąsiad  obok.  Tu nie  może  być
polityki.  Także  mówię  – sprawa mostu,  sprawa bezrobocia,  sprawa tych socjalnych rzeczy, to
boksowanie się polityczne nic nowego nie wnosi, tam, gdzie się potrafią dogadać, to tam gminy
sobie doskonale radzą.  Także ja się  cieszę, że te  tematy, prawda,  Państwo poruszacie.  Oferuję
pomoc. Proszę nie mówić, że parlamentarzyści to nic nie robią, prawda, w tym, co tu się dzieje. Ja
to na własnych plecach odczuwam, w każdy poniedziałek staram się być i dalej wiem, co się dzieje.
I  nie jest to prawdą, że to bezrobocie nie spada. Znów, nie na zasadzie, że akurat ten rząd, czy ta
partia, w tej chwili jest Belki rząd, nie da się ukryć, że gospodarka rusza. Rusza gospodarka, bo,
prawda,   światowe,  różne  tam banki,  itd.  nas  oceniają.  Jesteśmy na 8 miejscu,  Słowacja  na 1.
Chwała im też za to, że jednak to się rozkręca. Tym bardziej, że ja w każdy poniedziałek mam
wydruk z Urzędu Pracy od Państwa, prawda, jakie macie oferty, kiedyś była tylko jedna karteczka,
dwie,  a teraz mam już 10, 15, 20 stron jednak różnych ofert pracy. Przecież każdy sobie zdaje
sprawę, że na te prawie 3 mln bezrobotnych to 1 mln pracuje na czarno. Jest cały czas problem, co
zrobić, żeby z tej szarej strefy jednak wrócili ci ludzie. 1 mln nie jest w ogóle zainteresowanych
żadną pracą. Jest to już, prawda, jakiś taki styl życia, itd., o czym doskonale wiecie. Dramatem jest
ten szybko 1 mln miejsc pracy dla młodych ludzi prężnych, dla tych, którzy faktycznie przeżywają
dramat,  bo nie ma tej  pracy.  Także myślę, że przyszły rok będzie jakimś takim przełomowym
rokiem, że po prostu te miejsca pracy, że musi się ten wzrost gospodarczy przełożyć. Dla Płocka
jest szansą most, nowa przeprawa, bo tylko udrożnienie miasta pozwoli w ogóle inwestorom wokół
Orlenu, prawda, stworzyć nowe miejsca pracy. Po co wozić te surowce po całej Polsce, czy po
świecie. Tu można robić strzykawki, torebki, wszystko z plastiku wokół Orlenu. To powinno moim
zdaniem zaskutkować i tutaj będę, cieszę się, że te programy idą, ja o tym wszystkim wiem,  przy
wielu byłam podpisach różnych umów, itd., tych międzynarodowych, to, co się dzieje, ponieważ
staram się, jeżeli tylko nie ma sejmu, a tam się przedłuża, w październiku mamy trzy tygodnie bite
po kolei,  także  już  wypadam wtedy z  miasta,  ale  w każdym razie  jestem otwarta,  jeżeli  mogę
pomóc, jeżeli trzeba gdzieś tam u ministra takiego czy takiego załatwić, to bardzo proszę korzystać i
nigdy nikomu nie odmówię, a  szczególnie, jeśli chodzi o miejsca pracy, o służbę zdrowia, bo to też
mi leży na sercu. Tutaj nie chwaląc się udało się, to jest sukcesem wszystkich, że ta kardiologia
wreszcie ruszy, myślę, od przyszłego  roku, bo to jest 500 tys. ludzi pozbawionych możliwości. To
jest ogromny region, gdzie my nie dojedziemy ani do Łodzi ani do Warszawy, żeby nam przepchali
w momencie ostrego zawału. Ale też, mówię, mimo, iż Pan Prezes mówił, że wreszcie  usłyszy parę
ciepłych słów, prawda, to usłyszał, że ja tego nie rozumiem, że mamy takie bezrobocie, że Orlen
musi się włączyć, miasto musi się włączyć, to nie ważne czy jesteśmy z lewa, z prawa, mówię,
dzielę ludzi na mądrych i głupich, dzielę ludzi na uczciwych i nieuczciwych. To są moje kryteria i
będę z jednym biskupem i z drugim biskupem, jak trzeba, też załatwiam. Teraz mamy spotkanie
tam, prawda, też Caritas włącza się w Warszawie, też na temat ten właśnie tej biedy całej, więc
jestem w tych dziedzinach  otwarta  i  proszę  nie  mówić,  że  posłowie  to  tam,  parlamentarzyści
opiep...... się, przepraszam bardzo, ale mnie to trochę zabolało, bo to nie jest tak. Także ja myślę, że
dla Płocka most będzie otwarciem na świat, na nowe miejsca  pracy i, że wrócą te czasy w Płocku,
kiedy nam się  żyło najlepiej  w kraju,  bo należeliśmy do jednych z  najbogatszych miast.  Tego
Państwu  serdecznie życzę."
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Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: " oczywiście
nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako głos  polemiczny z Panią Poseł,  ale ja chciałbym sobie
troszeczkę sprawę przybliżyć, bo pani Poseł, tak przynajmniej zrozumiałem, że była umowa – most
załatwia rząd, budżet  państwa, drogi dojazdowe- samorząd i  ewentualnie środki  unijne.  To tak,
jakby to  nie  ma nic  z  rzeczywistością  specjalnie,  bo  tak,  jak  w swojej  informacji   w imieniu
Prezydenta przedstawiałem w tym roku ponieśliśmy 93 % tej inwestycji czyli 53 mln, ale z budżetu
miasta,  z  własnych  budżetowych,  podatników  środków,  więc  tutaj  jest  sporo  do  zrobienia  i
oczywiście zachęcam też i Panią Poseł i siebie do tego, żeby w tej sprawie wiele rzeczy wyjaśnić i
coś zrobić jeszcze, jeżeli jest taka możliwość. Oczywiście pamiętam ten "okrągły stół" w Muzeum
Mazowieckim,  gdzie  wszystkie  zainteresowane  strony  były  na  tym  spotkaniu,  łącznie  z
parlamentarzystami  ziemi  płockiej  i  wszyscy  deklarowali  się  tej  pomocy  udzielić.  Są
parlamentarzyści  z  Płocka,  którzy  są  w  Komisji  Finansów  w  Sejmie  i  też,  jakby oczekujemy
zdecydowanego działania. Nie mamy w zasadzie żadnych sygnałów, że takie działania są. Myślę, że
to ten dzisiejszy moment będzie tym momentem przełomowym w tej sprawie i chciałbym, żeby tak
się  stało,  ponieważ na  spotkaniu,  jak byliśmy w ubiegłym roku w Ministerstwie Infrastruktury,
sprawa była stawiana jasno, że: 50 mln na most, 50 mln na drogi dojazdowe, z budżetu państwa
pojawi się, ale tylko się 3,5 mln pojawiło z tej rezerwy, która jest daleko idąca, za mała ta rezerwa,
więc tutaj jak najbardziej mamy wiele spraw do załatwienia i myślę, że wszyscy, którzy utożsamiają
się z tą inwestycją, a myślę, że w Płocku wszyscy, zrobią wszystko, żeby miastu w tym ulżyć. Nigdy
nie  było  takiego  momentu,  żeby ktokolwiek  chciał  powstrzymać,  zatrzymać  tą  inwestycję.  To
takiego zdarzenia nie ma i to nie będzie tak. A jeśli chodzi o przetarg  to już o tej sprawie też
wspominałem i zresztą nie jest to możliwe, żeby 130 mln wydać  w  tym roku. To niech Państwo
tam  w  ministerstwie  się  nie  martwią  tym,  te  pieniądze  są  zdecydowanie  na  przyszły  rok  na
realizację tych dróg dojazdowych i myślę, że tutaj nie można nas też nakłaniać do takiego ryzyka, że
staniemy do przetargu nie mając zapewnionych środków. To już drugi raz nie uda się  po prostu tak,
że na most to można było taką umowę podpisać i realizować. Jeszcze teraz dogi dojazdowe bez
zapewnienia środków na papierze to naprawdę to miasto nie wytrzyma tego i nie ma problemu
wydatkowania w tym roku tej kwoty 130 mln zł."

Pani radna Violetta Kulpa powiedziała:" Pani Poseł, jeśli chodzi o most, to wrócę do
tego tematu, natomiast powiedziała Pani, że nie ma takich sytuacji, że rząd przerzuca zobowiązania
na samorząd lokalny. To w takim razie, jak Pani wytłumaczy „wypadek przy pracy”, bo nie wiem,
jak to nazwać w takim razie:  przerzucenie wydatków w zakresie  dodatków mieszkaniowych na
barki samorządu. To jest jedna sprawa.  Druga – ja poprosiłabym, żeby Pani ewentualnie spotkała
się  z  Dyrektorem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  jak  wyglądały  początki  wypłaty z
zasiłków rodzinnych, gdzie nie było środków finansowych i tutaj wydaje mi się jest potwierdzenie,
chociażby   w  budżecie  miasta  Płocka.  Także  Pani  Poseł  nie  do  końca  jest  tak,  jak  Pani  to
powiedziała, że nie ma takiej sytuacji, że administracja rządowa nie przerzuca zadań na samorząd,
bo tak jest, mamy doświadczenie. Natomiast jeśli chodzi o drogi dojazdowe i most – ja cieszę się,
że  Pani  Poseł  mówi  w ten  sposób  nam,  bo  nas  to  napawa  wielkim  optymizmem,   że  kiedyś
dostaniemy  te  pieniądze  na  most,  który  już  wybudujemy.  To  jest  bardzo  dobra  wiadomość.
Natomiast  jeśli  chodzi  o  drogi  dojazdowe,  to,  nie  wiem,  Pan  Prezydent  potwierdzi,  my i  Pan
Pełnomocnik jest obecny na sali d/s przeprawy mostowej, my mamy na część dróg dojazdowych już
pozwolenia.  Także  tu  nie  ma jakichś  problemów,  że  my będziemy czekać nie  wiadomo ile  na
pozwolenia na budowę. Oczywiście jest problem ze środkami finansowymi i niestety z przykrością
wyczytujemy artykuły w prasie  naszej  lokalnej,  gdzie  wypowiada  się  m.  in.  były minister  Pan
Andrzej Piłat, który mówi coś takiego, zupełnie odstając od rzeczywistości, nie zagłębiając się w
tematy, jego wypowiedź:  kończy się wrzesień, podobno władze miasta mają jakieś pozwolenie na
budowę,  oczywiście  chodzi  w  kontekście  dróg  dojazdowych,  to  jest  jakieś  pozwolenie,  czy
pozwolenie na budowę, bo my je  mamy, tylko jest  problem ze środkami finansowymi,  których
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niestety nasze miasto nie ma, ponieważ jesteśmy zbyt bardzo obciążeni wydatkami na  budowę
nowego mostu, tak, jak powiedzieliśmy wielokrotnie 53 mln wydatkowaliśmy tylko w tym roku. To
jest duże obciążenie."

Pan  radny  Piotr  Nowicki  powiedział:"  ja  chciałem  przypomnieć  Panu
Przewodniczącemu,  w  jakim  punkcie  jesteśmy  –  jesteśmy  w  punkcie  dotyczącym bezrobocia,
natomiast  tutaj  rozgorzała dyskusja na temat mostu.  Pani  radna zadaje bardzo wiele pytań Pani
Poseł.  Wydaje mi się,  że dwa lata temu był czas,  abyście  Państwo zwrócili  się do wszystkich
posłów o pomoc przy realizacji tych zadań. Dobrze, że po dwóch latach dochodzicie do takiego
przekonania, że jednak trzeba stworzyć taką sytuację, żeby wszystkie siły polityczne pracowały dla
dobra nas wszystkich i żeby ten most został zrealizowany. Ale dobrze, że po dwóch latach."

Pan Stanisław Nawrocki Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że wypowiedzi nie
są limitowane, dlatego, że jest rzadka okazja, ponieważ  w obradach uczestniczy parlamentarzysta. 

Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: " w kwestii mostu wydaje mi się Panie
radny, że wszystkie siły polityczne, zwłaszcza w Płocku, dążą do tego, żeby ten most  powstał.
Problemem rzeczywiście jest to, że trudno o taką pomoc doprosić się parlamentarzystów. Być może
w słowach, w obietnicach słyszeliśmy niejednokrotnie na łamach głównie prasy, że ta pomoc była
deklarowana. Ale fakty są inne. Z faktami trudno dyskutować. Jeśli chodzi o miasto myśmy włożyli
w  most już tyle ile mogliśmy, bo ponad 50 mln. Z budżetu centralnego dostaliśmy ledwo 3 mln. I to
jest ogromny problem, bo w tym momencie pieniędzy na most brakuje, skończyły się i trzeba będzie
szukać tych pieniędzy dalej w budżecie, nie wiem. To jest ogromny problem. Mam nadzieję, że
dzisiaj  Pan  Hancyk  jeszcze  na  ten  temat  powie.  Natomiast  druga  kwestia  dotyczy  dróg
dojazdowych, bo tutaj Pani radna powiedziała pewną kwestię, że te pieniądze są, że one są zapisane
do 30 mln. Jeszcze jedno zdanie gwoli wyjaśnienia – chodzi o to, że nie można rozpocząć budowy
dróg  dojazdowych  przede  wszystkim  dlatego,  że  nie  otrzymamy  wówczas  pieniędzy  z  Unii
Europejskiej. I tylko tyle."

Ad. pkt  6
Informacja  pisemna na temat  :"Ocena realizacji miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego" stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 

Pan  Tomasz Kolczyński  Zastępca Prezydenta Miasta  Płocka powiedział:  "  Państwo
radni  otrzymaliście  materiał,  który  był  wnikliwie  omawiany  na  komisjach,  w  których
uczestniczyłem i jestem przekonany, że ten materiał jakby rozwiał wiele wątpliwości co do  stanu
zaawansowania  opracowywanych  planów,  tego,  co  jest  w  mieście,  tego,  co  się  zmieniało  w
międzyczasie  -  zmieniały się  przepisy,  zmieniała  się  ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym, jest tutaj tabelarycznie przedstawione to, co było, to jest i to, co jeszcze przed nami.
Ja  bym tylko  przytoczył  pewien  fragment,  jaka  skala  była  sporządzania  i  uchwalania  planów,
chociażby od 2000 roku, gdzie były uchwalone 4 plany, w 2001 – 4, w 2002 – 2, w 2003 – 8. I to
był  ten  właśnie  wyścig  z  czasem,  żeby  zdążyć  przed  zmianą  ustawy  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym  z kolejnymi planami,  dlatego ubiegły rok był taki  ciężki  dla
wielu  pracowników  urzędu,  też  i  wzbudzał  emocje  wśród  mieszkańców,  których   te  plany
dotyczyły. Jeśli będą pytania jeszcze szczegółowe do materiału, jest i Pani Dyrektor i pracownicy
wydziału i ja osobiście też do dyspozycji."
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Radni nie zgłosili uwag i wniosków do tematu zamieszczonego w pkt. 6 porządku
obrad. 

Ad. pkt  7
"Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych Miasta Płocka do nowego roku
szkolnego 2004/2005" stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 

Pan  Piotr  Kubera Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  "informację
otrzymał każdy z radnych, jest to informacja statystyczna. Ja mogę omawiać ten materiał. Wydaje
mi  się,  że  w  tym dokumencie  jest  wszystko  zawarte,  to  są  cyferki:  liczba  szkół,  nauczycieli,
pracowników administracji, uczniów, itd. To jest statystyka. W miesiącu przyszłym będzie temat –
ocena funkcjonowania jednostek. Będzie okazja,  żeby szczegółowo zająć się  tematem jednostek
oświatowych. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo." 

Pan  radny  Andrzej  Nowakowski powiedział:  "sporo  moich  wątpliwości  zostało
wyjaśnionych na komisjach i bardzo dziękuję, natomiast jeszcze raz analizując ten materiał w domu
zauważyłem jedną taką bardzo niepokojącą tabelę, mianowicie na str. 13, nie wiem, tam, gdzie jest
tabela nr 4 – ruch kadrowy nauczycieli, stan na 3.09.2004 r. jest informacja o nauczycielach, którzy
przestali pracować z  dniem 31 sierpnia 2004 r. i to jest niestety aż 102 nauczycieli i następnie jest
poniżej tabela nauczycieli, którzy podjęli pracę i jest 127 nauczycieli. Dziwi mnie przede wszystkim
i  chciałbym zapytać  o  przyczyny takiego   niesamowitego  ruchu  kadrowego,  jaki  następuje  w
płockich szkołach, dlaczego z jednej strony nauczyciele przestają pracować, bo wygasa umowa o
pracę i  tu aż 73 nauczycieli i  analogicznie   podejmuje pracę 52 nauczycieli   z tytułem – inni,
właściwe. Ja po prostu patrzę w  innych szkołach, po prostu są przeniesieni z innych placówek.
Zresztą tu kwestia przeniesienia się nie zgadza, bo przestali pracować 4 nauczyciele, którzy zostali
przeniesieni do innych placówek, podczas, gdy podjęli pracę , jeśli chodzi o przeniesionych- 13.
Przyznam się, że ta liczba powinna mi się zgadzać. Nie wiem, dlaczego mi się nie zgadza, że ci
przeniesieni  z  jednej  strony  tylko   4  zostało  przeniesionych  i  przestali   pracować  a  13
przeniesionych zaczęło pracować. To też może ktoś mi wyjaśni, ale to taki drobiazg. Jest to o tyle
istotne, że wychodzi na to, że około 70 nauczycieli zmieniło pracę nie wiadomo z jakiego powodu,
ze szkoły do szkoły przeszło, a to jest mniej więcej stan kadry każdego właściwie z trzech liceów.
Mam na myśli  Jagiellonkę, Małachowiankę i  III LO. I tam pracuje około 70 nauczycieli,  w IV
troszeczkę więcej.  A więc jest  to  kadra jednej  szkoły, która nagle  przestała pracować w jednej
szkole,zaczęła w drugiej i nie bardzo wiadomo, dlaczego tak się stało. Chciałbym tutaj prosić o
jakieś wyjaśnienie."

Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: "faktycznie z pracy
odeszło  102 nauczycieli  w placówkach,  127 nowych nauczycieli  –  wynika to  z  takich  naszych
dyspozycji, limit godzin, taka jest wskazówka, to nie mogliśmy tego sztywno określić, wskazaliśmy
na  24  godziny  tygodniowo,  to  częściowo.  Po  drugie  ten  problem  jest  łatwy  do  rozwiązania.
Nauczyciele pracują w kilku szkołach nieraz, w dwóch, trzech i to nie jest ujęte. Jeżeli  wygasa
umowa o pracę, może wygasnąć w jednej szkole, on w  drugiej nadal ma zatrudnienie, być może
nawet większą ilość godzin. To wynika z tego. I ruch kadrowy również, przesunięcia w innych
placówkach. Z tego to wynika. To jest proste wytłumaczenie."
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Ad. pkt  8
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1) uchylenia uchwały Nr 1014/XLIX/02 Rady Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia w 
    punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie miasta Płocka obowiązku ustalania 
    tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu (druk
    nr 600),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały na druku nr 600.

2) powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku (druk nr 601),

            Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały na druku nr 601.

3) zmian do Statutu Miasta Płocka (druk nr 602),

      Pan  Piotr  Kubera Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  zwrócił  się  o  wprowadzenie
poprawki, aby w załączniku do projektu uchwały na druku nr 602 w pkt. II – Jednostki Budżetowe,
pkt. 13 ppkt. d) zespoły szkół zawodowych – Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 zmienić adres szkoły
z : ul. Mościckiego 6 na ul. Padlewskiego 2. 

Pan  radny  Andrzej  Nowakowski  zgłosił  autopoprawkę  zgodną  z  sugestią  Komisji
Inwestycji,  Rozwoju  i  Bezpieczeństwa Miasta,  aby  w  pkt.  II  –  Jednostki  Budżetowe  zamienić
kolejność punktów 13 i 14, czyli w pkt. 13 umieścić  Biuro Funduszy i  Informacji  Europejskiej
natomiast  jako pkt.  14 –  Zarząd  Jednostek  Oświatowych  .Również  w/  w propozycję  poprawki
zgłoszoną  przez  Pana  Piotra  Kuberę   Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  zgłosił  jako
autopoprawkę. 

4) ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy (druk nr 603),

 Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały na druku nr 603.

5) zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w 
    spółkach (druk nr 604),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały na druku nr 604.

6) podpisania umowy  o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony  
     zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Gminą 
    Thurrock w Wielkiej Brytanii (druk nr 605),

Pan  radny  Zygmunt  Buraczyński zwrócił  się  z  prośbą  o  poinformowanie
społeczeństwa o tym, o czym mówiło się na komisjach,  dlaczego zależy nam na współpracy z
gminą Thurrock. 
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Pan  Tomasz Kolczyński  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:  " z  gminą
Thurrock w 2001 roku został podpisany list intencyjny i wyrażenie pragnienia, aby ta współpraca
kiedyś była nawiązana poprzez stosowną podpisaną umowę o współpracy. Na zaproszenie władz
gminy Thurrock  była w Wielkiej  Brytanii delegacja miasta Płocka pod moim przewodnictwem.
Zapoznaliśmy się  z  możliwościami  współpracy. Oczywiście  te  wszystkie  dalsze  działania  będą
wymagały intensywnej  współpracy wielu  osób,  komórek,  stowarzyszeń,  szkół,  itd.  W  krótkiej
wizycie nie jest się w stanie wszystkiego od razu ustalić i ustanowić, jaka ta współpraca była. W
czasie  tej  wizyty  zapoznaliśmy  się  z  możliwościami  współpracy  między  szkołami,  chociażby
liceami a kolegium języków obcych, które jest w gminie Thurrock i taka współpraca już zaczyna
być nawiązywana. I wiele, wiele innych działań, chociażby w sprawie możliwości wyjazdu z Płocka
osób, które chciałyby w taki sposób cywilizowany znaleźć pracę w tym terenie gminy Thurrock i
taka współpraca jest  możliwa, nawet z dokształcaniem tych osób językowo tych osób, które by
chciały wyjechać. Ci, co by się zdecydowali w przyszłości, nie jechaliby w zupełną jakąś próżnię,
tylko  po  prostu  w  ramach  współpracy  między  odpowiednimi  instytucjami.  Byłby  wyjazd  to
zaplanowany i  byłby,  jakby,  gotowe  miejsca  do  pracy.  Może  być  to  daleko  idąca  współpraca
kulturalna, sportowa. . Rysuje się możliwość takiej współpracy, jak z Fort Wayne, gdzie wyjeżdża
jeden  stypendysta  do  Fort  Wayne  na  roczny takie  stypendium.  Tu  mogą  być  jakieś  wymiany
bardziej  w większej  liczbie  uczestników. Gminie  Thurrock tak,  jak i  nam zależy na kolejnych
partnerach. Myślę, że będzie to mogło i owocować w różnych  przedsięwzięciach, ubiegając się o
różne  fundusze,  ponieważ  gmina  Thurrock  ma  dwa  takie  miasta,  zbyt  daleko  by  to  było
powiedziane, że partnerskie, takim zdefiniowanym partnerem, jakim miałby być Płock, to byśmy
byli  w  zasadzie  takim  pierwszym miastem  tej  gminy.  Myślę,  że  wyspiarze  jakby się  tutaj  się
przełamują do tego, co się na kontynencie dzieje i dlatego też może i nie było takiej potrzeby dla
nich. Jest to jakby zdecydowane przypomnienie z  ich strony, że chcą tego partnerstwa. Nam, myślę
i Wysokiej Radzie, będzie to odpowiadało też. Ta gmina, jeśli chodzi pod względem liczebności
mieszkańców,  to składa się na kilka miast i miasteczek. Największe z tych miast jest około 40 –
tysięczne miasto. Jest to miasto  z bardzo dużym portem, ale problemy,  jak każda aglomeracja
miejska  ma  podobne  i  myślę,  że  wiele  wzorców  wzajemnych,  jak  żeśmy  prezentowali  się
nawzajem to, co gmina Thurrock robi dla mieszkańców, jak rozwija się i to, co pokazaliśmy, co
Płock wykonuje i co zamierza, więc wzajemnie, jakby wzbudziliśmy zainteresowanie sobą, tym
rozmachem, w zasadzie  rozbudowy, modernizacji  miasta,  myślę,  ze  mogą nam też  i  pomóc w
pozyskiwaniu tych środków, jakby tymi ścieżkami różnymi , które już mają przetarte, bo korzystają
z tego w dużym stopniu i z tego, co nam mówiono niedługo im się też tam pewne działania kończą,
bo to nie jest biedny rejon, to jest niedaleko Londynu, w sumie bardzo bogata gmina. Więc myślę,
że wzajemnie możemy tak, jak z każdym innym partnerem. Oczywiście życie pokaże  na ile to
będzie możliwa ta współpraca, na ile nasze instytucje, nasze szkoły  będą w stanie skorzystać z
tego,  co będzie dawała szansa tej współpracy."

7) zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 540/XXVIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 2
sierpnia 2004 r.  w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i  społecznej  oraz
przeznaczenia  na  nie  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  osób
niepełnosprawnych na rok 2004   (druk nr 606),

         Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały na druku nr 606. 

8) realizacji budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe „Zagroda Miedza” 
    (druk nr 607)
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Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawki do projektu
uchwały na druku nr 607 – w § 1 zmienić wyrazy: o pow. 753 m² na wyrazy: o pow. około 750 m²
oraz  w § 3 wykreślić  zapis:  -  w 2007 r.  -  do wysokości  wynikającej  z  końcowego rozliczenia
inwestycji oraz w § 4 wykreślić wyrazy: eksploatację i .  

Pan  Tomasz  Kolczyński   Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  "projekt
uchwały przedłożony Państwu pod dzisiejsze obrady chce skonsumować możliwość powstania w
najbliższym czasie  przedszkola  na  osiedlu  Podolszyce  Południe,  na  osiedlu,  na  którym takiego
przedszkola  w  tej  w  tej  chwili  nie  ma.  Wybrana  i  zaproponowana  forma  realizacji  tego
przedsięwzięcia Państwu daje szansę jak najszybszego wybudowania tego przedszkola w ramach
współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, czyli  spółką  gminną. W tej
chwili  spółka  ma  ogłoszony  przetarg  na  projektowanie  i  realizację,  czyli  firma,  która  wygra,
zaprojektuje i zrealizuje całą infrastrukturę i zabudowę Zagroda II wraz z tym przedszkolem, o ile
taka decyzja Państwa dzisiaj  zapadnie na temat,  jakby, współfinansowania tego przedsięwzięcia.
Jest  to  uchwała  intencyjna.  Forma  przekazania  tych  środków  najprawdopodobniej  będzie  na
podwyższenie  kapitału  zakładowego gotówką.  Z tego,  co w rozmowach i  w naszych analizach
wynika, że to przedszkole dla około 100 dzieci spełni  najbardziej  potrzebne, najpilniejsze nasze
potrzeby dla tej części osiedla. Państwo radni też podejmowaliście wcześniej taką uchwałę na temat
wykupu pewnej  działki  na  tym terenie,  która  była  niezbędna  do  pełnego zagospodarowania  tej
części,  zamierzeń,  jakie  ma  spółka  MTBS  i  też  właśnie  pod  kątem  budowy i   towarzyszącej
infrastruktury dla przedszkola, czyli plac zabaw, itp. - mała architektura. Więc wydaje się że, jestem
przekonany, że celowość i konieczność budowy tego przedszkola jest  jak najbardziej  społecznie
oczekiwana." 

Pan radny Piotr Nowicki powiedział: " te autopoprawki, które Pan Prezydent wniósł,
jakby wyczerpują te nasze wątpliwości, które zgłaszaliśmy podczas obrad komisji.  W związku z
tym został wykreślony ten odnośnik trzeci w § 3, gdzie nie była określona kwota rozliczenia tej
inwestycji w roku 2007. Ale wracając do kosztów tej inwestycji, to wychodzi na to z tej uchwały, że
koszt będzie około 2 mln zł, czyli szacunkowy  koszt 1 m² jest ponad 3 tys. zł za 1 m², w związku z
tym ja mam takie pytanie, czy w ramach tych środków to będzie pełne wyposażenie tej placówki we
wszystkie stosowne urządzenia tzn. do obsługi kuchni, itd., stołówki ewentualnie. Nie wiem, co tam
jest, jaki jest program tej inwestycji. Tak wynika z tego, że to jest ponad 3 tys. zł za  1 m² . Dlatego
- co dodatkowo będzie tam zaplanowane? Następnie tutaj jest w § 4 zapisane :  Po zakończeniu
budowy przedszkola MTBS  -  wydaje mi się, że MTBS Sp. z o.o. - prowadzić będzie administrację
po  rzeczywistych  kosztach  poniesionych  przez  spółkę.  Jak  Państwo  widzicie,  jak  Państwo
rozumiecie  ten  zapis?  Bym bardzo  prosił,  żeby  Państwo  to  doprecyzowali.   Chodzi  mi  o  tą
administrację. I jeszcze takie pytanie –  bo miasto sfinansuje realizację tego zadania i interesuje
mnie czy to przedszkole będzie majątkiem  gminy czy będzie majątkiem MTBS-u?"

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  "  z  takiego
krótkiego rachunku wynika 2.600 zł a nie 3.000 zł i pragnę powiedzieć Państwu, że jest to cena
podana  zdecydowanie  na  wyrost,  a  mianowicie  zawiera  ona  również,  co  jest  bardzo  istotne  -
ewentualny podatek dochodowy, jeżeli  byśmy te pieniążki do MTBS -u przekazali,  to jest 20%.
Więc tak naprawdę już na szybko możemy sobie te 20% odjąć,  bo do tego zmierzamy. Pojawiały
się na komisjach również takie pytania, dlaczego, czy nie  taniej będzie wybudować budynek wolno
stojący. Na pewno nie będzie taniej, dlatego, że wówczas mamy do czynienia z podatkiem VAT
wynoszącym  22%.  Natomiast  wykorzystując  to,  że  przedszkole,  czyli  jako  powiedzmy  część
usługowa  znajdzie  się  w  budynku,  której  większość    powierzchni  ma  przeznaczone  na  cele
mieszkaniowe, wówczas już mamy tylko 7% VAT – u do zapłacenia na cele mieszkaniowe, czyli
już 15 zaoszczędzamy. W tą cenę..., czyli ja już jakby pokazałem, jak znakomicie obniżymy koszty i
że to było na  wyrost. Tak naprawdę w przetargu ograniczonym, gdzie pierwsza faza - projekt, druga
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-  wykonawstwo, to tak dojdziemy do tej kwoty właściwej. Dzisiaj to było wyżej wyliczone według
wskaźników,  cena  1 m²  w podobnych budowach  jest  to  kwota,  sądzę,  dalece  przeszacowana  i
dobrze,  że  na  dzisiaj  jest,  zabezpiecza   ewentualność  zapłaty  podatku  dochodowego  oraz
pomniejszenie tego VAT -u. A kwestia tego, czy przedszkole będzie wyposażone  - nie, to będzie
przedszkole  oddane pod klucz, ale z tytułu samej budowy. Natomiast wyposażyć jeszcze będzie
należało  to  przedszkole  później.  Cena  obsługi  administracyjnej  to  będzie  wartość  na  dzisiaj
szacowana około 2 zł.  Polegało to będzie na obsłudze  odczytów pomiarów i  drobnych pracach
konserwacyjnych, remontowych."  Powiedział również:" W ramach tych pieniążków przewiduje się
wybudowanie placu zabaw dla dzieci, ogrodzonego placu z bujaczkami, z pełną infrastrukturą, jaka
powinna być towarzysząca przy przedszkolu."

Pan  radny  Sławomir  Goszkowski powiedział:  "  jest  to  inicjatywa  jak  najbardziej
pożądana i powinna już dawno być zrealizowana i dobrze, że tak się dzieje. Natomiast zastanawia
mnie fakt, jeśli się mówi tutaj o 20%-owym podatku dochodowym, to czy nie lepiej byłoby jednak
realizując tą inwestycję,  zostawić tą inwestycję jako majątek gminy, a nie jako majątek spółki. W
tym momencie unikniemy tego problemu."

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  "  proszę
Państwa pytanie bardzo celowe, tylko nie wiem, czy jest to dobry moment na to, żeby odpowiedzieć
sobie,  bo  dopóki,  dopóty nie  zakończymy tej  inwestycji,  nie  oszacujemy,  to  tak  naprawdę  nie
wiemy, czy warto, żeby akurat miasto utrzymywało ten budynek, czy inaczej – żeby obciążało nasz
majątek.  Z  pewnością  istnieje  taka  formuła,  żeby wydzielić  część  tego  budynku  jako  majątek
komunalny, tylko jeszcze na razie nie znajdujemy ekonomicznego  uzasadnienia co do tego. Ale to
będzie ustalone."

Pan radny  Piotr Nowicki powiedział:  " spółka Miejskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. statutowo jest powołana do budowy mieszkań, a teraz będzie budowało
przedszkole w budynku użytkowym. W związku z  tym ja mam takie  pytanie,  jak to się ma ta
decyzja  Prezydenta,  jak  się  ma  do  statutu  spółki  i  o  jakieś  proste  wytłumaczenie,  dlaczego  ta
inwestycja nie jest realizowana tak, jak wszystkie inwestycje, czyli budowa budynku komunalnego
przez miasto, tylko jest realizowana przez MTBS."

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  "  ja
uzasadniałem już tutaj płaszczyznę podatkową, ale jeszcze wracając może do konsensusu pytania,
to  cały czas  robimy takie  działania,  żeby jak  najmniej  obciążyć  budżet  miasta,  dlatego  też  te
pomysły, które wychodzą na płaszczyznę naszych spółek, czy jednostek organizacyjnych i jakby to
jest odpowiedzią na to. W tej chwili mamy co z budżetem robić, mamy ogromne wydatki i  staramy
się jakby ten ciężar przekładać na kogo innego, na przykład  w tym przypadku - spółkę MTBS.
Pobudowanie budynku wolno stojącego będzie dużo droższą inwestycją. Pomijam to, że jeszcze
najpierw należałoby pozyskać teren i go przygotować. Natomiast co do statutu spółki – oczywiście,
jak  najbardziej  spółka  może  budować  budynki  mieszkalne  z  usługami   i  tutaj  mówimy  -  to
przedszkole będzie jakby lokalem usługowym, w niczym absolutnie to nie koliduje jakby z celem  i
z misją  powołania MTBS Spółki z o.o.. Poza tym czas  tutaj nas  troszeczkę goni i podjęcie jakby
nowej inicjatywy spowodują opóźnienia wybudowania  przedszkola przynajmniej o rok, a sądzę,  że
o dwa."

Pani radna Małgorzata Rybicka powiedziała: "Panie Prezydencie ja mam pytanie, czy
ten podatek dochodowy, bo ja się nie znam tak specjalnie na  podatkach dochodowych, czy jest
niezależny, czy to będzie budynek w naszym zarządzaniu, czy to będzie budynek MTBS -u. Czy my
tak i tak musimy zapłacić ten podatek dochodowy 20% -owy?"
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Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  "  podatek
dochodowy będziemy płacić z tytułu podniesienia kapitału gotówkowego w spółce. To jest problem.
Gmina jako taka przy prowadzeniu inwestycji na własną rękę nie płaciłaby podatku dochodowego."

Pani  radna  Małgorzata  Rybicka  powiedziała:  "  to  jakby  Pan  Prezydent  mógł  mi
wytłumaczyć, bo według Pana Prezydenta 15% oszczędzamy na podatku VAT i to jest, natomiast w
momencie, kiedy to budynek wolno stojący, to tylko zapłacimy 20% , to wtedy nie płacimy podatku
VAT  w   wysokości  22%,   tylko  7%,  a  natomiast  pozbywamy się  tego  20%-owego  podatku
dochodowego. To są, że tak powiem, dość duże w tym momencie pieniądze."

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:
"Analizowaliśmy sytuację w przypadku wybudowania przedszkola jako budynku wolno stojącego i
miałoby ono kosztować od 3 do 3, 5 mln zł. Tutaj płacimy 2 mln zł, ale powiedziałem o podatku
dochodowym dlatego, to chodzi o szacunki na razie, powiedziałem o podatku 20%-owym, iż  ta
kwota  gwarantowana  teraz,  dzisiaj  przez  Państwa  radnych  zawiera  również  ten  podatek,  czyli
bezpośrednio cenę metra kwadratowego, bo Pan radny Nowicki o tym mówił, wyliczył 3 tys., tam
chodzi o 2.600 zł, jest, jakby już w tym momencie nieprawdziwa o ten podatek, czyli de facto ten
metr kwadratowy będzie tańszy tyle, że my musimy nadłożyć płacąc podatek do spółki. I tak jest to
bardziej  ekonomicznie  uzasadnione,  niż  wybudowanie  tego  budynku  wspomnianego  wolno
stojącego. Natomiast VAT to jest zupełnie inna sprawa . Jeżeli byśmy wybudowali budynek wolno
stojący VAT wynosi 22%, w przypadku, kiedy zamieszczamy przedszkole w budynku mieszkalnym
ta inwestycja jest obarczona, obciążona podatkiem 7%-owym. 15% na samym VAT." Powiedział
również:  „proszę pamiętać o tym, że przedszkole  będzie adaptowane do projektu wybudowania
osiedla Zagrody II i projekt już oraz całe zadanie będzie współfinansowane z Krajowym Funduszem
Mieszkaniowym. To jest też jakby dobra informacja , dlaczego mamy nadzieję część kosztów tych
mieszkaniowych , np. fundamenty,  przełożyć już na ..., inaczej – część kosztów , które poniesione
będą w przedszkolu przełożyć na Krajowy  Fundusz, obciążają część mieszkaniową." 

Pan radny  Piotr Nowicki  powiedział:  „ten  wniosek został  zgłoszony  do KFM -u i
uzyskał pozytywną akceptację i  jest wciągnięty na listę inwestycji do realizacji przez KFM, tak?"

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  "Z  częścią
usługową."

Pan  radny  Sławomir  Goszkowski  powiedział:  „jednak  wrócę  tutaj  do  wątku
ekonomicznego.  Cały  czas  powtarzam,  że  inwestycja  jest  nader  pożądana,  dobrze,  że  jest
realizowana i może dobrze, że jest w ramach budownictwa tbs-owskiego poniekąd i wiadomo,  że
podatek VAT będzie  tu określony na 7%, więc realizacja tej inwestycji w  budynku mieszkalnym o
tyle jest  dla  nas  pozytywna, natomiast  powtarzam ciągle,  że  bardzo dobrze  by się  stało,  gdyby
majątek dotyczący tego przedszkola pozostał po stronie gminy, natomiast nie był przenoszony na
towarzystwo budownictwa społecznego, dlatego, że wtedy faktycznie te 20% zwiększymy koszta
inwestycyjne. I cały czas o tym powtarzam, że należałoby w ten sposób to zrealizować."

Pan  radny  Piotr  Nowicki powiedział:  „Panie  Prezydencie  na  budynek  użytkowy
Państwo zapłacicie podatek w wysokości 7%?”

Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „to jest budynek
mieszkalny. On zawiera tylko część usługową." 
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9) założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2005 r. 
    (druk nr 608),

Pani radna  Anna Kossakowska powiedziała: " w załączniku:  założenia do projektu
budżetu miasta Płocka na drugiej stronie  przy -  konstruując projekt budżetu miasta Płocka na
2005 należy uwzględnić ... Pani Skarbnik wymienione są mnóstwo rożnych uchwał. Ja to wczoraj
przyznaję czytałam, i proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale zapomnieliśmy o tej jednej, bardzo
ważnej  dla  mieszkańców  i  dla  nas  uchwale  –  o  braku  uchwały  937  o  łagodzeniu  skutków
bezrobocia, a przecież  ta uchwała ma wpływ na konstruowanie budżetu, bo zgodnie z tymi różnymi
zapisami stosujemy ulgi i brak tej uchwały wydaje mi się, że jest to przeoczenie. Ja przepraszam, że
nie zapytałam na komisji, ale po prostu wczoraj jeszcze raz czytałam na nowo materiały i wydaje mi
się, że należy chyba wnieść poprawkę, jeżeli mam rację i uzupełnić o tytuł tej uchwały, żebyśmy
mieli po prostu możliwość realizowania i wydawania pieniędzy, jak również pomniejszania tych
przychodów naszego budżetu, jeżeli będą w stosunku do inwestora, pracodawców stosowane ulgi, a
wiemy, że są stosowane, wprawdzie niewielkie, ale są."

Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta powiedziała: „są rzeczywiście zgodnie z
uchwałą podjętą przez radnych  i ta uchwała jest, do chwili obecnej  nie została uchylona."

Pani  Barbara Szurgocińska  Skarbnik Miasta powiedziała: „proszę Państwa  z uwagi
na  to,  że  ukazała  się  nowa  ustawa  o  pomocy  dla  przedsiębiorstw,  my  w  chwili  obecnej
wystąpiliśmy, praktycznie  miesiąc  temu,  do  Urzędu Konkurencji  i  Konsumentów o opinię,  czy
nasza uchwała jest ważna, stąd jej nie ma w tej chwili, nie jest uwzględniona. Zmieniły się przepisy,
jest  masę nowych rozporządzeń.  Z tego powodu nie ma jej  uwzględnionej,  ale  jeżeli   Państwo
wnioskujecie nie ma problemu, żeby ją wprowadzić."

         Pani radna Anna Kossakowska powiedziała: "ale w takiej sytuacji, jeżeli nie
zapiszemy, to żadnej decyzji Państwo nie będziecie mogli podjąć, pozytywnej  dla inwestorów o
zastosowaniu ulg, jeżeli o coś takiego wystąpią."

Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta powiedziała: „to proszę złożyć wniosek,
my wprowadzimy autopoprawkę. Ale w tej chwili rzeczywiście my bazujemy na tej uchwale. Dla
bezpieczeństwa wystąpiliśmy do prezesa,  chcemy mieć konkretną  odpowiedź." Dodała:  „Proszę
Państwa to są tylko założenia, także tu Pan Prezydent mówi, że i tak jest wiążąca uchwała, którą
Państwo podjęliście, bo jest nieuchylona. Także można, ale nie musowo koniecznie wprowadzać tą
uchwałę. "

Pan  Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział,  iż zostanie
zgłoszona autopoprawka. 

10) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r. (druk nr 609),

    Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do 
projektu  uchwały  na  druku  nr  609  (autopoprawka  stanowi  Załącznik  Nr  12 do  niniejszego
protokołu). 

Pan  radny  Piotr  Nowicki  powiedział:  "  rozumiem,  że  te  bardzo  istotne  zmiany
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dotyczące tej uchwały w ciągu piątku i poniedziałku i to było powodem, że Komisja Inwestycji nie
mogła się dowiedzieć, dlaczego Państwo z zadania pt. Rozbudowa i modernizacja ulicy Tumskiej,
skreślacie 500 tys. zł  w tym roku budżetowym. W związku z tym prosiłbym o wyjaśnienie  tej
kwestii, dlaczego to zadanie nie jest realizowane, tak istotne dla mieszkańców miasta? To jest takie
pytanie, które powstało w wyniku tej autopoprawki,  którą Pani Skarbnik przedstawiła,  ale mam
jeszcze takie jedno pytanie, bardzo krótkie techniczne, prosiłbym o wyjaśnienie takiego problemu,
mianowicie następuje przesunięcie środków finansowych w planie    dotacji  dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości około 18 tys. zł. Jest to przesunięcie
między  paragrafami.  Sprawa  wydawałby  się  bardzo  błaha.  Natomiast  w  momencie,  kiedy  ja
przygotowywałem się  do  sesji  i  pytałem o  te  środki  finansowe  to  jakby wynikało,  że  decyzje
dotyczące tego przesunięcia zapadły w marcu tego roku, a dziś  na sesji  prawie w październiku
podejmujemy decyzję o zapisach budżetowych. W związku z tym ja mam takie pytanie – czy ja
dobrze rozumiem, że decyzję, zarządzenie Prezydent wydał w marcu, a dziś Rada Miasta jakby
wprowadza zmiany w budżecie wynikające z  tego zarządzenia,  czy to aż tyle czasu trwało, czy
może są jakieś inne przesłanki, które spowodowały, że dziś tym się zajmujemy przesunięciem?"

Pani  Barbara Szurgocińska  Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „w ubiegłym roku
przyjęliśmy uchwałę odnośnie przyznawania i rozliczania środków  dla organizacji pozarządowej.
W związku  z tym, że w budżecie mamy tylko przyznane środki kwotowo, nie ma podziału, jak w
ubiegłym roku, na poszczególne paragrafy i  zadania, stąd w marcu po przyjęciu budżetu miasta
zarządzeniem Prezydenta zostały te środki podzielone na poszczególne paragrafy, na paragraf 282 –
organizacje pozarządowe, czyli te wszystkie stowarzyszenia, paragraf 43 4300, taka jest klasyfikacja
– na kluby i na stowarzyszenia kultury fizycznej i duchowej też,  po prostu są te podziały, były
takie, są te klasyfikacje i stąd 8 marca zostało to podzielone, już imiennie i w tej chwili po prostu
wydział po analizie od marca do miesiąca września zaproponował przesunięcie środków między
tymi właśnie paragrafami. Jak tu mamy paragraf 2820 na 2830. Po prostu w tej chwili w jednej
działce  są  oszczędności,  w drugiej  tych środków  brakuje,  stąd   po  prostu  prośba  wydziału  o
przesunięcie tylko między paragrafami. Proszę Państwa dla przypomnienia podam – jest to uchwała
nr 341 z 9 grudnia, która właśnie te sprawy reguluje. W budżecie nie ma już imiennego wykazu
stowarzyszeń łącznie ze środkami. Także tutaj po prostu jest inny sposób rozliczania od tego roku,
wszystkich organizacji pozarządowych. Dla przykładu, jak Państwo macie informację z wykonania
budżetu, to macie Państwo też ogólną kwotę rozliczenia , nie ma po prostu opisu." 

Pan  Tomasz Kolczyński  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: " ja już we
wcześniejszych, Panie radny, informacjach wspominałem o Tumskiej, bo Pani radna Bożena Musiał
pytała  m.in.  o  sięgacz  Chopina  i  o  Tumską  i  mówiłem  o  tych  problemach,  złożonościach
prowadzenia  tej  inwestycji.  I  te  środki,  które  pozostają  budżetowe  i  z  Funduszu  Ochrony
Środowiska  i  jeszcze  kredytowe,  które  mamy na  dokumentacje  z  powodzeniem wystarczają  na
rozpoczęcie realizacji. Oczywiście to jest kwestia jeszcze jakby dyskusji, czy wszystkie zostaną w
tym roku  wykorzystane,  ponieważ  do  końca  września  projektant  musi  uzyskać  pozwolenie  na
budowę, procedura przetargowa jest  krótka trzytygodniowa, więc jeszcze na pewno w tym roku
przetarg  zostanie  rozstrzygnięty  i  ta   ważna,  społecznie  oczekiwana  inwestycja  zostanie
realizowana.  Jest  to  tak  skonstruowane  też,  żeby  firma,  która  wygra  przetarg  od  razu  też  i
prowadziła  w swoim zakresie,  w opisie  przedmiotu  zamówienia  jest  to  tak ujęte,  żeby i  prace
archeologiczne prowadziła, od których musimy rozpocząć,  ponieważ jest  tam dawny ślad fosy,
który od kina Przedwiośnia przecina ulicę Tumską i w tym rejonie mamy obowiązek takie prace
archeologiczne poprowadzić i mam nadzieję, że one w tym roku się rozpoczną."

Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział, że będzie chciał złożyć wniosek , o czym
powiedział już w swoim wstępnym wystąpieniu i dodał: „kiedy  mówiłem o budżecie, że w POKiS-
ie  -”źle  się  dzieje  w  państwie  Duńskim”,  pieniądze  są  wydawane  w  sposób  według  mnie
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nieracjonalny i bardzo nieoszczędny i  mamy kolejne kwoty, które przeznaczamy w budżecie na
POKiS. Chcąc być konsekwentnym ja wnioskuję o to, żeby - na str. 10 jest propozycja by zwiększyć
wydatki  dla  POKiS-u  na  stwarzanie  warunków  dla  działalności  miejskich  instytucji  kultury,  z
instytucjami,  stowarzyszeniami,  to  są  wydatki  bezpośrednie,  to  jest  kwalifikacja  92195 i  kwota
62.951, 74 zł. Ja proponuję wykreślenie z uchwały na druku 609 tego działu 921, natomiast kwotę
62.951,74 zł przeznaczyć  na nowe zadanie p.n. - dostosowanie pomieszczeń Szpitala św. Trójcy do
wymogów Sanepidu."

Pan  Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „te pieniądze mają
być przeznaczone na Wigilię przed Ratuszem i Sylwestra przed Ratuszem. Przesunięcie spowoduje,
że niestety mieszkańcy nie będą mogli bawić się tutaj w noc sylwestrową pod Ratuszem. Imprezy
były planowane, jednak doszło wiele nowych imprez i zabrakło środków finansowych, stąd jest to
przesunięcie.  A poza tym te pieniądze nie są dla POKiS-u tylko dla Wydziału Kultury. Te pieniądze
mają trafić do Wydziału Kultury." 

Pan  Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „chciałbym,
żeby Państwo byli w swoich poglądach konsekwentni, bo raz mówi się, że za mało dzieje się w
mieście i turystyka powinna się rozwijać, oferta dla mieszkańców się rozwijać  i ona się – ta oferta,
co roku ubogaca  i coraz większa jest, ale to wszystko  wymaga pewnych środków. Jeśli w okresie
przed  wakacjami  i  w   wakacje  pojawiły  się  nowe,  różne  imprezy  dla  mieszkańców  przede
wszystkim Płocka, ale pewnie i nie tylko, dla gości, którzy Płock odwiedzają i z okolicznych gmin i
spoza kraju,  więc tylko należy się z  tego powodu cieszyć ,  nie śmiać się,  tylko cieszyć. Ale to
Państwo robią, co Państwo uważają za stosowne. Pan Prezydent Kubera tłumaczył, jeśli przybyło
różnych  imprez  w ciągu tego  sezonu,  to  trzeba  mieć  w tym swój   jakiś  udział  i  teraz,  żeby
kontynuować to, co było też i planowane trzeba mieć na to środki . I dlatego jest ta propozycja
zmian."

Pan  radny  Zygmunt  Buraczyński powiedział:  "  Na  Komisji  Polityki  Społecznej
podnosiłem problem przy okazji dyskusji o funkcjonowaniu POKiS-u, zaglądnąłem niechcący na
stronę internetową, gdzie różne uwagi były w tej kwestii podnoszone. Jedna z nich dotyczyła m.in.
kwestii czy Prezydent ma politykę kulturalną i przewiduje działania,  które będą zmierzały do tego,
żeby nie powstawało wrażenie, iż bez przerwy na początku roku odejmuje się pieniądze,  potem
zaczynamy dokładać  twierdząc,  ze  skoro imprezy przychodzą,  chcą u nas  cokolwiek robić  ,  to
jesteśmy  wszyscy szczęśliwi  i  dokładamy pieniądze.  Myślę,  ze  dzisiaj  niewiele  uzyskamy  w
kwestii znalezienia dodatkowych pieniędzy, albo uzupełnienia tego, co jest potrzebne, niezbędne i
wierzę w to, co Pan Prezydent Kubera powiedział o imprezie na Nowy Rok, natomiast chciałbym,
by jednak  Pan  Przewodniczący  podniósł  problem  poważnego  podejścia  do  polityki  kulturalnej
naszego miasta wyodrębniając w pierwszej fazie dyskusję o turystyce i zainteresowanie naszego
miasta w tym obszarze, bo jeżeli je połączymy to temat się zgubi. Dlaczego w tej chwili staje się ten
temat taki bardzo ważny? - Proszę zwrócić uwagę, że zadzieją się przedziwne zdarzenia , a dzisiaj
padały  te  zdania,  Muzeum  Mazowieckie,  które  zostanie  przeniesione  dzięki  pieniądzom
samorządowców i mieszkańców miasta Płocka, którzy nie protestowali, że Rada Miasta przeznacza
ich podatki, m.in. na ten cel to w konsekwencji tym muzeum nie będzie miasto zarządzało w żaden
sposób ,  tylko będzie zarządzał Wojewoda lub Marszałek, bo to tak się będzie dział. Jedyne co
dostaniemy uprawnienie, to w drodze łaski pan Wojewoda, może Pan Marszałek powoła jednego
przedstawiciela  Rady Miasta  do  rady programowej  tej  szacownej  instytucji  i  to  jest  wszystko.
Mówimy o poprawieniu warunków i funkcjonowaniu teatru .  Znowu dzięki miastu będziemy to
robili, bo będziemy przede wszystkim to robili dla mieszkańców miasta Płocka. De facto będzie tym
zarządzał ktoś inny, Warszawa. Tak jest, itd. W związku z tym trzeba sobie będzie odpowiedzieć na
parę pytań. Jeżeli miasto Płock ma się stawać miastem atrakcyjnym z punktu widzenia kulturowego
i  kulturotwórczego przez  POKiS,  który ma  rozwijać  ruch amatorski,  o  tym żeśmy rozmawiali,
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dzisiaj nie  pora na tego typu wyłuszczenia, bo mam nadzieję przyjdzie na to czas, to trzeba sobie
jasno powiedzieć - Prezydent odpowiedzialny i komisja za sprawy  m.in. kultury nie może stawać w
sytuacji ciągle takiej, że najpierw się nie przewiduje pieniędzy, potem przewiduje się, że może się
wyda, potem dowiadujemy się, ze przychodzą imprezy, potem trzeba dołożyć pieniędzy i wcale się
nie  dziwię,  że  radny  Nowakowski  zaczyna  się  zastanawiać  nad  jednym  w  tych  czterech
porównaniach,  czy nie  jest  to  przypadkiem,  nie  chce  używać słowa  :kryminogenne  ,  ale  jakby
niejasne  wydawanie  pieniędzy  publicznych.  I  wtedy  nie  bezie  żadnych  kontroli,  nasyłania
sprawdzania,  tylko  jasno  będzie  powiedziane  –  ma  prawo  się  zdarzyć  dodatkowe  zdarzenie
kulturalne,  ma  prawo  coś  dodatkowego  wyjść  ,  ale  trzeba  określić,  czy  jesteśmy  miastem
festiwalowym, czy jesteśmy miastem od takich, czy innych zdarzeń i wtedy dopiero będzie sytuacja
jasna i wyraźnie trzeba powiedzieć, co jest na imprezy,   które społeczeństwo nie wyda grosza , bo
mówi – dajemy podatki i  trzeba to zrobić, czyli  w amfiteatrze,  dopóki nie  będzie można tam
pobrać  biletów,  dopóki  trzeba  będzie  robić  pewne  koncerty na  rynku,  itd.  I  tam,  gdzie  trzeba
powiedzieć – trzeba dać pieniądze ,  bo przecież kultury się...,  zresztą  może inaczej  – telewizja
niestety spowodowała, że większość ludzi nie zagląda do książek, z literaturą jest na bakier, książka
stała się bardzo droga, przykład – wzrastająca liczba czytelników przecież w Książnicy Płockiej ,
którzy nie pójdą kupić książki, tylko po prostu musza iść wypożyczyć, bo nie stać ich nawet na parę
rzeczy. Książki naukowe zaczynają być nieprawdopodobnie drogie. Dzięki temu, że znowu miasto
dokłada do Towarzystwa Naukowego Płockiego i  do bibliotek,  czy politechniki,  czy Wyższego
Seminarium Duchownego, młodzi studenci, przecież ponad 17 tys. Może  z tego skorzystać. A więc
jest mnóstwo pytań i trzeba sobie jasno postawić sprawę, czy miasto chce mieć politykę kulturalną,
a jest atrakcyjniejsze dla mnie 2 razy, może nawet i 5 razy  niż Kazimierz Dolny   nad Wisłą, nie
ubliżając niczemu, bo tam nawet porządnej  oferty nie ma żywieniowej dla turysty, który przyjeżdża.
Mamy o wiele więcej bogatych instytucji kulturalnych , które będziemy chcieli wspierać . I trzeba
sobie odpowiedzieć. Powinna być sesja nie o tym, ile jest imprez zrobionych, nie o tym, ile żeśmy
pieniędzy wydali, tyko  co chcemy zaoferować na mapie kulturowej naszego miasta, Mazowsza, ba
nawet i Polski, a niby dlaczego nie. O Płocku nie słyszy się nic. Wymyślono kiedyś sobie bardzo
fajny festiwal związany z folkiem. Spokojnie , ja wiem, co się się słyszy, gdzie  i jak. Ja bym nie
chciał, żeby był znany Płock przez to, że dyrektor dyrektor POKiS występuje na scenie w Gdańsku,
na Jarmarku Dominikańskim, tylko chciałbym, żeby zrobił politykę kulturalną tak, jak to obiecuje,
żeby POKiS nie stawał się instytucją , która będzie w przyszłości  instytucją do robienia pieniędzy ,
tylko kultura była, jest i będzie na całym świecie źródłem niezaspokojonych ambicji i wiecznego
braku pieniędzy, bo tak to było, jest i będzie. Którego artystę stać na wydawnictwo jakiekolwiek,
czy tego , który pisze wiersze, czy maluje, dopiero potem zarabia pieniądze, ale niestety, najpierw
musiał się wychować i rozwinąć na cudzych. Takie jest życie. Tak na to trzeba spojrzeć. Myślę, że
dzisiejsza dyskusja o tym, czy brakuje pieniędzy czy nie ma prawo budzić podejrzenie, niepokój.
Jest  niedobrze  ,  kiedy  na  każdej  sesji  dokładamy  do  tego  obszaru  pieniądze  i  trzeba  sobie
powiedzieć,ile możemy wydawać pieniędzy i  na co,  bo teraz proszę zwrócić uwagę, jeśli  nawet
powstał w swoim czasie pomysł, że przejmiemy budynek, właściwie obiekt, jakim byłby stadion, w
budżecie  miasta  z  punktu  widzenia  na  sport  poszłoby  od  jasnej  ch...,  przepraszam   i  trochę
pieniędzy, a sportu grama, bo koszty by były budżetowo zakwalifikowane – sport, a na sport jednej
złotówki. Tak samo, jak i jest w tej chwili , cóż z tego, kiedy tak naprawdę, ja tam w poprzedniej
swojej wypowiedzi mówiłem o polityce turystycznej – przyjęliśmy program, złotówki nie ma już
drugi rok. I wcześniej też nie za bardzo wiedziano, jak sobie z tym dać radę. Nawet porządnego
pomieszczenia  nie ma na którym by powołano punkt informacji  turystycznej w mieście Płocku.
Panie Prezydencie najpierw był wrzask, jak ja siedziałem, że nie ma żadnego – założyłem w PTTK.
Ratowaliśmy to stowarzyszenie, które nie miało żadnych pieniędzy . Proszę,  ja nie czepiam się,
chce, żeby władze  zaczęły budować przyszłość. Każdy, kto przyjdzie , żeby się nie czepiał, że nie
ma polityki  kulturalnej  ,  tylko,   żeby powiedzieć -  coś  zrobiono  pozytywnego,   idziemy dalej.
Wszystkiego się nie mieć, ale trzeba zmienić sytuację budżetowania kultury. A o sporcie osobno
będę rozmawiał,  jak będzie na to czas.”
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11) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej
do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, ul. Ciechomicką, wschodnią granicą działki nr
ew. 252, istniejącą drogą, południowo – wschodnią linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do
II  przeprawy  mostowej  przez  rzekę  Wisłę,  północną  granicą  obrębu  geodezyjnego
„Ciechomice”, wschodnią i południową granicą miasta (druk nr 610),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały na druku nr 610.

12) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, północną
granicą działek nr ew. 128 i 129, południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do II
przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę (druk nr 611),

Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawkę do
powyższego  projektu  uchwały.  Autopoprawka  dotyczyła  wymiany  załącznika  graficznego  do
projektu uchwały (dokładniej został na nim opisany i pokazany teren, który jest wyłączony).

13) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
       zawartego pomiędzy: ul. Mostową, Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku 
       (druk nr 612),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały na druku nr 612. 

14) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
 zawartego pomiędzy: ul. Norbertańską, ul. Klonową, ul. Słoneczną, ul. Grabówka i brzegiem
 Wisły w Płocku (druk nr 613),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały na druku nr 613.

15) rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka (druk 614),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały na druku nr 614.

16) utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Mazowieckie 
      Stowarzyszenie Kultury i Sportu (druk nr 615),

Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił do w/ w projektu uchwały
autopoprawkę  - w § 21 ust 2 zmienić zapis 5-8 na zapis 4-9; wykreślić cały  § 26 i w związku z tym
zmienić  numerację  kolejnych paragrafów;  w § 35  ust.  2  zamienić  wyrazy  postanowienia  § 23
zmienić na postanowienia § 20 i podobnie  w § 36 ust. 5 wpisać § 20.

17) projekt uchwały w sprawie zgłoszenia do konkursu na pozaetatowego członka 
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      Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (druk nr 616),

Pan  Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płock powiedział: “ukazało się
ogłoszenie, że taki konkurs się odbywa i to jest pozaetatowo. I jest po prostu zainteresowana osoba,
która,  myślę,  że  większości  Państwu  jest  zdecydowanie  znana,  przygotowana  i  chcę  do  tego
konkursu przystąpić i myślę, że dobrze by było, gdyby pozaetatowo, bo to po prostu będzie, jeśli
pozaetatowo,  to pewnie społecznie,  taką osobę z  Płocka mieć.  I dlatego pozwoliliśmy Państwu
przedstawić taki projekt uchwały.”

18) projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych  
   dla realizacji projektów pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy 
   mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II", "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) 
   do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV  i   V " zgłoszonych do 
   dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
   Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2005 – 2006" (druk nr 617),

Pan radny  Piotr Nowicki  powiedział: „do tego projektu uchwały najpierw chciałbym
mieć dwa pytania czysto  formalne, mianowicie, pierwsze pytanie – dlaczego projekt tej uchwały nie
wpłynął na obrady Komisji Inwestycji, komisji  merytorycznej, która odbywała się w czwartek w
zeszłym  tygodniu,  a  wpłynął  dzień  potem.   Projekt  tej  uchwały  równie  dobrze  mógł  być
przygotowany dwa miesiące temu i nic by się nie stało, gdybyśmy dwa miesiące temu zajmowali się
tym projektem.  W  związku  z  tym dziwi  sytuacja  taka,  że  po  obradach  komisji  merytorycznej
wpływa tak ważna uchwała. Tu chciałbym się odnieść też do tego, co mówiłem w kwestii zmian w
budżecie.  Państwo  nie  wyjaśniliście  mi,  dlaczego  autopoprawka  dotycząca  tak  ważnej  dla
społeczeństwa  miasta  Płocka  inwestycji  –  Tumska,  dlaczego  też  nie  mieliśmy  możliwości
dyskutowania na ten temat, dlatego zadałem pytanie, co się stało przez piątek i przez poniedziałek,
że  Państwo zgłaszacie  tą  autopoprawkę,  a  nie  mogliście  tego zrobić  w czwartek.  To jest  takie
pierwsze pytanie, dlaczego ten projekt nie wpłynął wcześniej. Druga sprawa, to pytanie do Pana
Prezydenta Kolczyńskiego – Panie Prezydencie już niedługo 2 lata będzie WPI, znane Panu hasło –
Wieloletnie Plany Inwestycyjne, jak ich nie było, tak ich nie ma. Są to podstawowe dokumenty dla
funkcjonowania miasta,  dla kształtowania budżetu i gdybyśmy mieli  WPI, nie musielibyśmy się
zajmować tą uchwałą, gdyż wtedy te zadania wpisane byłyby pewnie w WPI.”

Pan  Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „odpowiem
na drugie pytanie, a na pierwsze, dlaczego projekt uchwały nie wpłynął na posiedzenie Komisji
Inwestycji  odpowie  Pan  Pełnomocnik.  Proszę  Państwa,  gdybyśmy  mieli  wszystkie  prognozy
finansowe,to  co  możemy  pozyskać  czy  na  most,  czy  na  drogi  dojazdowe  i  na  inne  zadania
inwestycyjne,  to  zapewne  projekty  Wieloletnich  Planów  Inwestycyjnych  Państwu  by  były  już
dawno przedłożone. Jak chociażby dzisiejsza dyskusja wykazała, że odkładane decyzje odnośnie
dróg  dojazdowych,  czerwiec,  później  wrzesień,  może  październik,  myślę,  że  zdecydowana
większość gmin nie jest w stanie przy takich inwestycjach, jakie planujemy mieć dofinansowane
takie wieloletnie plany inwestycyjne, takie ,  jakie chcieliśmy Państwu przedstawić szczegółowe,
żeby każde zadanie było rozpisane na wiele lat. Nie jest możliwością to przedstawić. To jest cały
czas analizowane, korekty są robione w tych materiałach roboczych, które takie mamy, bo po prostu
to  musi  być  praca  nad  tym  kontynuowana,  ale  żeby  to  stało  dokumentem  jest  to  tak  dużo
niewiadomych finansowych,  że  to  po  prostu  chyba nikt  nie  odważy się  w ciemno zaplanować
chociażby te środki unijne także to jest taka i wyłącznie w tym sytuacja. Nie ma w tej sprawie
żadnej  złej  woli,  że ktoś  nie  chce.  Przecież  każdy budżet  i  tak jest  publicznie  przedstawiany i
Państwo pracujecie nad nim i go  uchwalacie, bądź nie.”
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Pan  Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta d/s Przeprawy Mostowej powiedział :
„od  grudnia  zeszłego  roku  bez  przerwy  zmieniała  się  instrukcja,  jak  ten  wniosek  ma  być
wypełniony. W momencie składania wniosku Ministerstwo Infrastruktury  powiedziało nam w tej
instrukcji, że wystarczy, że mamy zapewnione finansowanie na ten rok. I tak było, bo jest 30 mln zł
na drogi dojazdowe. I to wystarczało na ten rok. Instrukcja się zmieniła i otrzymaliśmy polecenie,
żeby pokazać finansowanie własne na całą inwestycję . To się stało tydzień temu. W związku z tym
ta sesja jest najbliższa, ta uchwała stanęła na tej sesji, chociażby dlatego, że gdyby w pierwszych
dniach  października  został  pozytywnie  załatwiony  nasz  wniosek  na  I  etap  budowy  dróg
dojazdowych, wtedy mamy już finansowanie, nie trzeba by było martwić się, że nie jesteśmy w
stanie spełnić warunku, że pokazujemy finansowanie na całą inwestycję. To tyle, jeśli chodzi o tą
uchwałę. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że ponieważ budowa dróg dojazdowych i obwodnicy
północnej,  którą  będziemy  realizować  od  Wyszogrodzkiej  do  Goślic,  wspólnie  z  Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i  Autostrad,  takie porozumienie o wykonanie koncepcji  tego odcinka
podpisał Prezydent. To jest też ten element, który blokował WPI. Teraz tych niewiadomych mamy
mniej,  mamy więcej  informacji  i  być  może,  że   uda  się  w  miarę  szybko  te  duże  inwestycje
uporządkować w WPI i Państwu przedstawić.”

Pan  radny  Piotr  Nowicki powiedział:  „poprosiłbym teraz  o  wprowadzenie  do  tego
projektu uchwały, jak Państwo planujecie zrealizować zapisy wynikające z tej uchwały, w którym
roku,  jakie  zadanie,  jakie  koszty.  Pan  tutaj,  Pełnomocnik  poruszył  bardzo  interesujący  temat,
mianowicie – budowa odcinka od węzła  Wyszogrodzka   w stronę północną,  czyli  w kierunku
Goślic. Najbliższy odcinek zaczyna się za ulicą Wyszogrodzką, czy rozumiem, że  już jest plan
zagospodarowania  przestrzennego,  albo  został  rozpisany.  Wszystkie  te  kwestie,  jakby Państwo
mogli nam przybliżyć.”

Pan  Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta d/s Przeprawy Mostowej powiedział :
„do  budowy  dróg  krajowych  nie  potrzeba  planów  zagospodarowania  przestrzennego  i  ustawa
epizodyczna  o  drogach  krajowych,  która  pozwala  na  uproszczenie  pewnych procedur,  również
pozwala budować drogi krajowe , gdzie nie ma planów i droga od Wyszogrodzkiej do Goślic będzie
drogą krajową. Nie potrzeba planu więc nie ma przeszkód. Natomiast finansowanie w uchwale jest
pokazane, jest podane według studium ekonomicznego kwota na I etap, na  II etap i finansowanie
własne pokazane jest w § 2 , rozbite w latach – w 2005 roku prawie 20.400.000 zł, to jest na I etap;
na II etap w 2006  - niecałe 10.000.000 udziału własnego i w 2006 również niecałe 10.000.000 . Te
koszty niekwalifikowane, które są w uchwale to są kwoty, które są na lata 2005 i 2006 . To są to, co
dotychczas Państwo znacie jako kwoty tymczasowe , czyli kwoty na wydatki nieprzewidziane i one
staną się, jeżeli zostaną wykonane na budowie, jeżeli spełnią warunki unijne, staną się kosztami
kwalifikowanymi.  Do  tego  będzie  również  dofinansowanie.  W  2005  roku  w  koszty
niekwalifikowane  wchodzi,  to  jest  ponad  6  mln  zł,   wchodzi  wykonanie  projektów  i  wykupy
gruntów i te kwoty nie będą kwotami kwalifikowanymi.”

Pan radny Piotr Nowicki zapytał, w którym roku, który etap zostanie zrealizowany. 

Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta d/s Przeprawy Mostowej powiedział :  
   „Jeżeli  ten wniosek zostanie rozpatrzony w październiku, w 2005 roku od Wyszogrodzkiej do
Dobrzykowskiej – cały ten odcinek , 2005 – 2006 – Wyszogrodzka i odcinek od  Dobrzykowskiej
do Gór , a do 2007 roku Generalna Dyrekcja planuje wybudowanie swojego odcinka drogi krajowej
60 od Goślic do granicy miasta.”

19) projekt  uchwały w sprawie budowy Jednostki  Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Państwowej
Straży Pożarnej, komisariatu Policji i podstacji Pogotowia Ratunkowego na Osiedlu Podolszyce
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Północ  (druk nr 618),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały na druku nr 618.

20)projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31
sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów
szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  studentów,  współfinansowanych  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów ( druk nr 619)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały na druku 619.

W tym miejscu została ogłoszona przerwa w obradach Rady Miasta Płocka od godz. 13.50 do
godz.14.30 Obrady wznowiono o godz. 14.40.

        Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

     Projekty uchwał w sprawach:

1) uchylenia uchwały Nr 1014/XLIX/02 Rady Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia w 
    punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie miasta Płocka obowiązku ustalania 
    tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu (druk 
    nr 600)

Projekt uchwały na druku nr 600 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymało się – 0 
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 568/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w
 sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  1014/XLIX/02  Rady Miasta  Płocka w sprawie
wprowadzenia  w  punktach  skupu  złomu  metali  kolorowych  na  terenie  miasta
Płocka  obowiązku  ustalania  tożsamości  osób  dostarczających  złom  oraz
rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu stanowi  Załącznik Nr 13 do niniejszego
protokołu.
 

2) powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku (druk nr 601)

Projekt uchwały na druku nr 601 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 17



39

przeciw – 0 
wstrzymało się –1 
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 569/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku stanowi Załącznik
Nr 14 do niniejszego protokołu.

3) zmian do Statutu Miasta Płocka (druk nr 602)

Projekt uchwały na druku nr 602 wraz z autopoprawkami  został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za –  18
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 570/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w  
 sprawie  zmian  do  Statutu  Miasta  Płocka stanowi  Załącznik  Nr  15 do  niniejszego
protokołu.

4) ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy (druk nr 603)

Projekt uchwały na druku nr 603 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 571/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
 sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy
stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.

5)  zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w 
    spółkach (druk nr 604)

Projekt uchwały na druku nr 604 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 13
przeciw – 0
wstrzymało się – 4
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
 sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji  przez Prezydenta



40

Miasta  Płocka w  spółkach stanowi Załącznik Nr 17  do niniejszego protokołu.

6) podpisania umowy  o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony  
     zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Gminą 
    Thurrock w Wielkiej Brytanii (druk nr 605)

Pan radny Zygmunt Buraczyński zwrócił się o przekazanie radnym umowy z gminą 
 Thurrock po jej podpisaniu. 

Projekt uchwały na druku nr 605 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 573/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
 sprawie podpisania umowy  o współpracy w dziedzinie kultury, nauki,  oświaty,
sportu,  ochrony   zdrowia,  gospodarki  i  działalności  samorządowej  pomiędzy
Miastem Płock i  Gminą  Thurrock w Wielkiej  Brytanii stanowi  Załącznik  Nr 18 do
niniejszego protokołu.

7) zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 540/XXVIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 
    2004 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia 
    na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych na rok 2004 
     (druk nr 606)

Projekt uchwały na druku nr 606 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 574/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
sprawie   zmiany  Załącznika  Nr  1  do  Uchwały  Nr  540/XXVIII/04  Rady  Miasta
Płocka  z  dnia  2  sierpnia   2004  r.  w  sprawie  określenia  zadań  rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz  przeznaczenia nie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  na  rok  2004 stanowi  Załącznik  Nr  19 do
niniejszego protokołu.

8)  realizacji budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe „Zagroda Miedza” 
    (druk nr 607)

Projekt uchwały na druku nr 607  wraz z autopoprawkami został poddany pod głosowanie.
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Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 0
wstrzymało się – 1 
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 575/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
 sprawie realizacji budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe „Zagroda
Miedza” w Płocku  stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu.

9) założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2005 r. 
    (druk nr 608)

Projekt uchwały na druku nr 608  wraz  z autopoprawką (w Załączniku w pkt. II – dopisany został
pkt. 19 realizację Uchwały Nr 937/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku (z
późniejszymi zmianami) w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia  w mieście Płocku) został
poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 576/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku  w 
sprawie  założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka
na  2005 r. stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu.

10)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r. (druk nr 609)

Pod  głosowanie  został  poddany wniosek  zgłoszony przez  Pana  radnego  Andrzeja
Nowakowskiego  :  wykreślić  z  uchwały  na  druku  nr  609  w  dziale  921  –  Kultura  i  ochrona
dziedzictwa  narodowego  zadanie  nr  01/WOKII/G  –  Stwarzanie  warunków  dla  działalności
miejskich  instytucji  kultury;  współpraca  z  instytucjami,  stowarzyszeniami,  zespołami,
środowiskiem  artystycznym;  mecenat  nad  działalnością  kulturalną  –  wydatki  bezpośrednie,  a
kwotę 62.951, 74 zł przeznaczyć na nowe zadanie pod nazwą: dostosowanie pomieszczeń szpitala
św. Trójcy do wymogów Sanepidu.

Pan radny  Zygmunt Buraczyński  w imieniu Klubu Radnych  powiedział:  " Muszę
powiedzieć, że wniosek Pana radnego Nowakowskiego jest w pełni uzasadniony, ale wybór jest
bardzo trudny i nasz klub w tej sytuacji bardziej by optował za tym, żeby jednak odbyło się jedno z
tematycznych a w najbliższym czasie podniesiony problem kultury i rozstrzygnięcie paru kwestii ,
bo ten temat przy tak małym pieniądzu niczego tak naprawdę do końca nie rozstrzygnie i nie
chciałbym, żeby powiedziano potem, że kogoś chcemy leczyć, a nie ma na kulturę i odwrotnie. My
tylko  się  wstrzymamy od  głosowania.  Proszę  nie  traktować  tego  naszego  postępowania  jako
niechęć,  tylko  bardziej  oczekiwanie  na  to,  żeby  Pan  Przewodniczący  raczej  wywołał  temat
problemowy – polityka kulturalna i nie tylko w sferze pieniądza, ale jakby rozstrzygania pewnych
problemów.
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W/  w  wniosek  zgłoszony  przez  Pana  radnego  Andrzeja  Nowakowskiego został
odrzucony w wyniku głosowania ( za wnioskiem – 2, 5 – przeciw, wstrzymało się – 11). 

Projekt uchwały na druku nr 609 wraz z autopoprawką został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 0 
wstrzymało się – 3 
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
 sprawie  zmian w Budżecie  Miasta  Płocka na 2004 r.  stanowi  Załącznik Nr 22 do
niniejszego protokołu.

11) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do II
przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, ul. Ciechomicką, wschodnią granicą działki nr ew. 252,
istniejącą drogą, południowo – wschodnią linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do II przeprawy
mostowej przez rzekę Wisłę, północną granicą obrębu geodezyjnego „Ciechomice”, wschodnią i
południową granicą miasta (druk nr 610), 

Projekt uchwały na druku nr 610 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0 
wstrzymało się – 0 
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 578/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
 sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  obszaru  położonego  w  Płocku  pomiędzy:  południową  linią
rozgraniczającą drogi dojazdowej do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, ul.
Ciechomicką, wschodnią granicą działki nr ew. 252, istniejącą drogą, południowo
– wschodnią  linią  rozgraniczającą  drogi  dojazdowej  do  II  przeprawy  mostowej
przez  rzekę  Wisłę,  północną  granicą  obrębu  geodezyjnego  „Ciechomice”,
wschodnią  i  południową  granicą  miasta stanowi  Załącznik  Nr  23 do  niniejszego
protokołu.

12)  przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, północną granicą
działek nr ew. 128 i  129, południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej  do II przeprawy
mostowej przez rzekę Wisłę (druk nr 611),

Projekt  uchwały na druku nr 611 (  z  autopoprawką – wymianą załącznika graficznego) został
poddany pod głosowanie.
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Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 579/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową i zachodnią
granicą  miasta,  północną  granicą  działek  nr  ew.  128  i  129,  południową  linią
rozgraniczającą  drogi  dojazdowej  do  II  przeprawy  mostowej  przez  rzekę  Wisłę
stanowi Załącznik Nr 24  do niniejszego protokołu.

13) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
       zawartego pomiędzy: ul. Mostową, Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku 
       (druk nr 612)

Projekt uchwały na druku nr 612 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 580/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego teren  zawartego pomiędzy: ul. Mostową, Norbertańską i brzegiem
rzeki Wisły w Płocku stanowi Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu.

14) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
 zawartego pomiędzy: ul. Norbertańską, ul. Klonową, ul. Słoneczną, ul. Grabówka i brzegiem   
 Wisły w Płocku (druk nr 613)

Projekt uchwały na druku nr 613 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 581/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  terenu  zawartego  pomiędzy:  ul.  Norbertańską,  ul.  Klonową,  ul.
Słoneczną,  ul.  Grabówka  i  brzegiem  Wisły  w  Płocku stanowi  Załącznik  Nr  26 do
niniejszego protokołu.
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15)rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka (druk 614)

Projekt uchwały na druku nr 614 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 582/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
sprawie  rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka stanowi Załącznik
Nr 27 do niniejszego protokołu.

16) utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Mazowieckie 
      Stowarzyszenie Kultury i Sportu (druk nr 615)

Projekt uchwały na druku nr 615 wraz z autopoprawkami został poddany pod głosowanie.

Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 583/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą
Mazowieckie Stowarzyszenie  Kultury i  Sportu stanowi  Załącznik  Nr 28 do niniejszego
protokołu.

17) projekt uchwały w sprawie zgłoszenia do konkursu na pozaetatowego członka 
      Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (druk nr 616)

Projekt uchwały na druku nr 616 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymało się – 1
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 584/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
 sprawie zgłoszenia do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu.

18) projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych  



45

   dla realizacji projektów pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy 
   mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II", "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) 
   do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV  i   V " zgłoszonych do 
   dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
   Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2005 – 2006" (druk nr 617)

Projekt uchwały na druku nr 617 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 585/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
sprawie  zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych dla realizacji projektów
pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku –
Etap  I.  Budowa  odcinka  I  i  II",  "Budowa  dróg  dojazdowych  (krajowych)  do  II
przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV  i   V " zgłoszonych do
dofinansowania  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2005 – 2006"
stanowi Załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu.

19)projekt uchwały w sprawie budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży
Pożarnej, komisariatu Policji i podstacji Pogotowia Ratunkowego na Osiedlu Podolszyce Północ
(druk nr 618)

Projekt uchwały na druku nr 618 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR  586/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
 sprawie  budowy  Jednostki  Ratowniczo  –  Gaśniczej  Nr  3  Państwowej  Straży
Pożarnej,  komisariatu  Policji  i  podstacji  Pogotowia  Ratunkowego  na  Osiedlu
Podolszyce Północ stanowi Załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu.

20)projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31
sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów
szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  studentów,  współfinansowanych  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów ( druk nr 619)

Projekt uchwały na druku nr 619 został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
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wstrzymało się –  0
Uchwała została przyjęta w wyniku jawnego głosowania.

UCHWAŁA NR 587/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w 
sprawie zmiany uchwały Nr 554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia
2004  r.  w  sprawie  przystąpienia  miasta  Płocka  do  programów  stypendialnych
uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  studentów,  współfinansowanych  z
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  ustalenia  regulaminów  przyznawania
stypendiów stanowi Załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu.

Pani radna  Barbara Smardzewska – Czmiel przedstawiła wniosek zgłoszony przez
Pana radnego Andrzeja Nowakowskiego  w pkt. 4 porządku obrad o treści: Zmniejszyć  wydatki w
zadaniu Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły o kwotę 500.000,00 zł (do kwoty
1.500.000,-) oraz zwiększyć wydatki  o 500.000,-   wprowadzając zadanie –  Remont  LO im. Wł.
Jagiełły.

Pan radny Zygmunt Buraczyński powiedział: „skądinąd słuszne przedsięwzięcie, ale
proponuję tak, by ten wniosek został potraktowany jako wniosek Rady. Wtedy by był poddany do
głosowania i Skarbnik by się  mógł wypowiedzieć na najbliższej sesji, bo takie gwałtowne działania
o takich dużych pieniądzach to nie jest taka wcale prosta sprawa. I nie chciałbym, żeby ten wniosek
stał się znowu tematem politycznej polemiki, stąd jeśliby Pan postawił wniosek do Rady o to, żeby
Rada zasugerowała i żeby Skarbnik przedłożył w tej sprawie lub stanowisko Prezydenta to miałoby
trochę inny wymiar i łatwiej byłoby się porozumieć w tej kwestii."

Pan  radny  Andrzej  Nowakowski powiedział:  „rozumiem stanowisko  Pana  radnego
Buraczyńskiego, tu jest  kwestia przede wszystkim w tym momencie czasu tak naprawdę, bo ten
wniosek w tym danym momencie, kiedy  ja złożyłem był podyktowany faktem, iż tych 2 mln, które
są   na  rozbudowę Jagiellonki  nie  będzie  można  w tym roku  wykorzystać.  Nie  chcąc,  żeby te
pieniądze zostały przesunięte obojętnie,  gdzie, chcąc  żeby przynajmniej część z tych pieniędzy
poszło jednak na Jagiellonkę proszę Wysoką Radę o to, aby część z tych pieniędzy, właśnie  500
tys. została przeznaczona na remont Jagiellonki. I tylko o to proszę. Także, bo być może, ja też
chciałbym  wierzyć,  że  przynajmniej  jakaś  część  jeszcze  na  remont,  na  rozbudowę   będzie
wykorzystana, że te wszystkie perturbacje tam się zakończą, ale to na pewno 2 milionów nie uda
się, więc te pieniądze,  bojąc się,  żeby całkowicie nie zeszły z  Jagiellonki,  chciałbym, żeby one
przeznaczone były  na remont przynajmniej tej części pół miliona zł."

Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „jeśli chodzi o
perturbacje ja  myślę,  że  one się  wyjaśnią  i  to  zadanie będzie realizowane i  zapewne będzie  to
zadanie wieloletnie, bo będzie przecież w tym roku, tylko i w przyszłym i pewnie kończone w 2006
roku. Także oczywiście by było tak, że jeśli te pieniądze  będą na cokolwiek innego, to, co już
dzisiaj dyskutowaliśmy –  sprawy mostu,itd.,  dróg dojazdowych, to na pewno będą potrzebne na
realizację samej rozbudowy Jagiellonki, a idzie wszystko ku temu, ze powinno to się zakończyć
raczej pozytywnie."

Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja mam tylko
taką obawę, że jeżeli zapiszemy środki na remont, to też wymaga czasu i pewnej procedury i trzeba
będzie zrobić projekt, trzeba będzie ogłosić przetarg , uzgodnienia  z konserwatorem i tak samo, jak
pieniążków tych z rozbudowy  możemy nie  wykorzystać tak również z remontu, a z remontu już
tym bardziej  nie będzie  można uczynić tych środków niewygasającymi. Tutaj  się musi  Wysoka
Rada zastanowić nad tym aspektem."
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Wniosek  zgłoszony  przez  Pana  radnego  Andrzeja  Nowakowskiego  o treści:
Zmniejszyć  wydatki w zadaniu Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły o kwotę
500.000,00 zł (do kwoty 1.500.000,-) oraz zwiększyć wydatki o 500.000,-  wprowadzając zadanie –
Remont  LO im.  Wł.  Jagiełły,   został  poddany pod głosowanie.  Wniosek został  przyjęty przy 8
głosach za wnioskiem, 0 – przeciw i 9 wstrzymujących się od głosu. 

Ad. pkt 9
Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie 

    Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami za okres od 1.09. do 28.09. br.. Poinformował, iż
    Prezydent Miasta uczestniczył:

–  wraz z Zastępcami uczestniczył w otwarciu po remoncie Szkoły Muzycznej w Płocku,
– w otwarciu  regat  jachtów  turystycznych o  Puchar  Prezydenta  Miasta  Płocka  oraz  o  Puchar

"Wrzosu",
–  w drużynowych mistrzostwach świata Stron Man,
– w dożynkach w parafii w Imielnicy, 
– w uroczystościach z okazji V rocznicy powstania PKN Orlen,
– Prezydent  Miasta  uczestniczył  w  spotkaniu  z  okazji  przyjazdu  do  Płocka   instytucji

finansujących  inwestycję,  którą  prowadzi  spółka  Basell  Orlen  (  w  spotkaniu  uczestniczył
również Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta),

– w premierze sztuki:" W małym dworku" w Teatrze Dramatycznym,
– w trzecim spotkaniu Sojuszu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego – konferencji na temat roli

partnerstwa publiczno – prywatnego , świadczeniu usług miejskich dla odbudowy miejskiej  i
zrównoważonego rozwoju ( miejsce: Barcelona, Hiszpania),

– w otwarciu hali sportowej na Międzytorzu w Zespole Szkół Nr 1,
– w spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Weterana w Warszawie,
– w uroczystościach związanych z nadaniem certyfikatu: "Gmina przyjazna inwestorowi",
– w  spotkaniu  z  mieszkańcami  osiedla  Ciechomice  (  w  spotkaniu  uczestniczył  również  Pan

Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta),
– w uroczystościach związanych z "Dniem przyjaznych serc", 
– w  uroczystym  koncercie  z  okazji  inauguracji  sezonu  w  nowej  sali  koncertowej  Szkoły

Muzycznej,
– od wczoraj odbywa wizytę w Turynie we Włoszech w związku z planowaną realizacją programu

informatyzacji e- Urząd i e- Gmina,
– w spotkaniach roboczych z pracownikami Urzędu Miasta, 
– w przyjęciach interesantów.

Sprawozdanie Pana  Tomasza Kolczyńskiego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka z pracy 
    między sesjami:

– otwarcie Szkoły Muzycznej po remoncie,
– spotkanie w sprawie realizacji programu informatyzacji,
– spotkanie z przedstawicielami instytucji finansowych,
– udział w pracach komisji Funduszu Grantowego, 
– uroczystość odsłonięcia tablicy informacyjno – edukacyjnej w budynku Gimnazjum na osiedlu w

Radziwiu, 
– uroczystość  złożenia  kwiatów  na  Grobie  Nieznanego  Żołnierza  i  pod  pomnikiem  13-  tu

Straconych z okazji z dnia 1 września, 
– udział w festynie "Pożegnanie lata" zorganizowanym przez klub osiedlowy spółdzielni Chemik, 
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– udział w obchodach 10-lecia Związku Gmin Regionu Płockiego, 
– udział  w festiwalu "Uczta staropolska" w Pułtusku, 
– udział  w  uroczystości  patriotycznej  zorganizowanej  przez  Porozumienie  Kombatantów  w

Gminazjum Nr 8 w Płocku, 
– udział w otwarciu XXI Memoriału im. Juliusza Kawieckiego o Puchar Polski w wioślarstwie

oraz w VI Turnieju uczniowskich klubów wioślarskich, 
– udział w obradach komisji Rady Miasta,  spotkaniach roboczych i przyjęciach interesantów. 

              Sprawozdanie Pana Dariusza Zawidzkiego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka z pracy
między  sesjami:

- udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego oraz otwarciu nowego gmachu I Prywatnego 
  Liceum Szkół Plastycznych i Prywatnego LO im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego 
  Gimnazjum przy ul. Sienkiewicza 26 w Płocku,
- udział w posiedzeniu zespołu opiniującego wydatki z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i
  Gospodarki Wodnej,
- udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
- udział w premierze sztuki:" W małym dworku" w Teatrze Dramatycznym, 
- udział w spotkaniu z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w sprawie zmiany  
  siedziby,
- udział w uroczystościach związanych z otwarciem hali sportowej na Międzytorzu, 
- udział w spotkaniu dotyczącym problemu bezpańskich psów w Płocku, 

 - udział w spotkaniu w sprawie rozpoczęcia akcji w Płocku przeciwko zajmowaniu miejsc 
   parkingowych  przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 - udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki Rynex,
 - udział w podpisaniu aktów notarialnych dotyczących sprzedaży mieszkań, 
 - udział w posiedzeniach komisji, kolegiach prezydenckich, 
 - wizytacje spółek z udziałem skarbu gminy, 
 - przyjęcia interesantów.

           Sprawozdanie Pana Piotra Kubery Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka z pracy między
sesjami:

– udział w składaniu kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza,
– udział w uroczystości otwarcia budynku Szkoły Muzycznej w Płocku,. 
– udział w uroczystych obchodach 85 – lecia Archiwum państwowego w Płocku, 
– udział w otwarciu przychodni dla zwierząt i izby edukacyjnej w Miszewie Murowanym,
– udział w premierze sztuki:" W małym dworku" w Teatrze Dramatycznym, 
– udział  w  uroczystościach  związanych  z  III  Dniem  solidarności  z  osobami  chorymi   na

schizofrenię,
– udział  w obchodach 10-lecia  istnienia  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – odział  przy

PKN Orlen, 
– udział w uroczystości odsłonięcia  tablic pamiątkowych poświęconych braciom Jeziorowskim

w SP Nr 23 w Płocku,
– udział w otwarciu hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Płocku, 
– udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Głuchego, 
– udział w posiedzeniu Rady Społecznej NFZ w Warszawie,
– dokonał  aktu  dekoracji  medalami  za  długoletnie  pożycie  małżeńskie  przyznawanymi  przez

Prezydenta RP,
– udział  w  uroczystej  inauguracji  roku  akademickiego  2004/2005  w  Wyższym Seminarium

Duchownym w Płocku, 
– udział w uroczystościach związanych z "Dniem przyjaznych serc",
– udział w festynie z okazji podsumowania akcji "Zachowaj trzeźwy umysł",
– udział w uroczystościach 50 - lecia istnienia Szkoły Medycznej w Płocku, 
– udział w uroczystym koncercie z okazji inauguracji roku artystycznego, 
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– udział w otwarciu forum Mazowieckich Organizacji Pozarządowych,
– udział w pracach komisji d/s nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowych,
– udział w przyjęciach interesantów i posiedzeniach komisji Rady Miasta.

Pan  Tomasz  Kolczyński Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  poinformował,  iż  w
okresie od  31 sierpnia 2004 do 27 września 2004 radni zgłosili ogółem 59 interpelacji ( w gestii
Prezydenta – 5, VP 1 – 9 , VP 2 – 27, VP 3 – 13, Sekretarz Miasta Płocka – 4 i Skarbnik Miasta
Płocka – 1). Udzielono odpowiedzi na 37 interpelacji.  Od początku kadencji radni Rady Miasta
Płocka zgłosili  845 interpelacji.  W okresie od  31 sierpnia 2004 do 27 września 2004 wydano
ogółem 65 delegacji dla pracowników Urzędu Miasta Płocka, w tym dla Prezydenta Miasta Płocka
– w okresie od 13 do 16.09.2004 r. w celu uczestnictwa w światowym forum urbanistycznym w
Barcelonie w Hiszpanii, od 27.09. do 3.10.br. - wyjazd do Włoch związany z realizacją programu
informatyzacji,  dla  Tomasza  Kolczyńskiego Zastępcy Prezydenta  Miasta  Płocka  –  od  2.09.  do
5.09.br. wizyta referencyjna we Francji w sprawie realizacji programu informatyzacji, 29.09.br. -
Warszawa  -  Jabłonna  (posiedzenie  komitetu  sterującego),  dla  Pani  Krystyny  Kowalewskiej
Sekretarza  Miasta  –  delegacja  do  Gdańska  16.09.,  do  Urzędu  Miasta  Gdańska  (cel:  wymiana
doświadczeń  organizacyjnych),  dla  Pana  Piotra  Kubery  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka  –
21.09.br. Delegacja do Warszawy na posiedzenie Rady Społecznej NFZ. Pan Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka poinformował również, że informację o realizacji  zadania –
budowa mostu przez rz. Wisłę wraz z dojazdami radni,  otrzymali do skrytek w formie pisemnej. 

          Pan radny Zygmunt Buraczyński w imieniu Klubu radny SLD zgłosił, aby sprawozdania z
pracy między sesjami zarówno Prezydenta, jak i Przewodniczącego Rady Miasta, radni otrzymywali
na piśmie  przed sesją, lub nawet w dniu sesji  do swoich skrytek w Urzędzie Miasta. 

Ad. pkt 10
Pan  Stanisław  Nawrocki Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przedstawił

sprawozdanie z pracy między sesjami. Poinformował:
– udział w rozpoczęciu roku szkolnego w płockich szkołach,
– udział w uroczystościach oddania  budynku Szkoły Muzycznej w Płocku, 
– udział w wystawie plastyków:"Plastyka przyszłości" w Domu Darmstadt,
– udział w uroczystościach  85 – lecia  Archiwum Państwowego w Płocku,
– udział w festynie związanym z pożegnaniem lata organizowanym przez filię Książnicy Płockiej, 
– udział w pikniku SZPZOZ,
– udział w Mistrzostwach Polski młodych koni w skokach przez przeszkody w Łącku, 
– wystosował list do władz miasta Mytyszczi w związku z tragedią w Biesłanie, 
– udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  instytucji  finansujących   budowę  instalacji

poliolefinowych w Płocku, 
– udział w sesji Towarzystwa Naukowego Płockiego na temat:"Kultura żydowska na Mazowszu",
– udział w wystawie fotograficznej Jana Sulimierskiego,
– udział w premierze sztuki:" W małym dworku" w Teatrze Dramatycznym, 
– udział w dniach otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
– udział w dożynkach gminnych w Lipiankach gm. Nowy Duninów,
– udział w otwarciu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Płocku, 
– udział w wystawie "Plastyka Płocka 2004" w Galerii Sztuki w Płocku,
– udział w inauguracji sezonu artystycznego 2004/2005,
– udział w otwarciu nowej sali kameralnej w Państwowej Szkole Muzycznej,
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– udział w zjeździe adwokatury Izby Płockiej,
– Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  uczestniczył  w:  koncercie  z  okazji

inauguracji sezonu artystycznego, uroczystościach 10-lecia Związku Gmin Regionu Płockiego,
w  "Dniu  Przyjaznych  Serc",  Ogólnopolskim  dniu  solidarności  z  osobami  chorymi  na
schizofrenię (wspólnie z Panem Lechem Latarskim), obchodach związanych z  dniem 1.09.br.
(wspólnie  z  Panem Lechem Latarskim),  zebraniu rady osiedla  Rembielińskiego,  spotkaniu z
mieszkańcami osiedla Podolszyce oraz osiedla Trzepowo,

– Pan  Lech  Latarski  Wiceprzewodniczący  Rady Miasta  Płocka  uczestniczył  w:  spotkaniu  z
przedstawicielami  związku  zawodowego  Komunikacji  Miejskiej,  uroczystej  sesji  Sejmiku
Województwa  Mazowieckiego,  walnym zebraniu  Stowarzyszenia  Dzieci  Niepełnosprawnych
"Pomoc Dzieciom".

Pani radna Małgorzata Rybicka zapytała: „jaka była przyczyna nie przeniesienia sesji
Rady Miasta o tydzień wcześniej lub tydzień później, kiedy klub występował z taką prośbą i wielu
kolegów naszych nie ma w tej chwili. Ja też musiałam zrezygnować z uczestnictwa w Towarzystwie
Fizjoterapii. I czy mógłby Pan nam powiedzieć tutaj wszystkim , jakie były przyczyny tego."

Pan  Stanisław  Nawrocki  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „po
pierwsze to było tak, że była uchwała Rady Miasta, która ustalała terminarz sesji  na cały rok. Jeżeli
były przedtem jakieś przesunięcia, były jeżeli się nie mylę dwa przesunięcia, to na tej sali Państwo
radni tutaj przegłosowywali to przesunięcie. M. in. ta sierpniowa się odbyła tydzień później aniżeli
była programowana. Także to jest pierwsza i najistotniejsza przyczyna. Po drugie to jest tak – gdyby
przyspieszyć  to  Panowie  Prezydenci  nie  zdążyliby  przygotować  wszystkich  uchwał  i  służby
podporządkowane nie zdążyliby przygotować wszystkich uchwał na czas. I widzicie Państwo mimo
to, żeśmy zrobili w terminie,  to jeszcze trzeba było cztery uchwały dodatkowo przeprowadzić i
prawdopodobnie , gdyby była taka sytuacja, żebyśmy tą sesję odbyli tydzień temu, to byłoby tak, że
trzeba by było nadzwyczajną sesję organizować gdzieś na początku października, bo taka by była
konieczność w związku z tymi zmianami. Także tak się zdarzyło, że obyło się bez tej dodatkowej
sesji, a więc musiały by być dodatkowe komisje, itd. I tak by to wyglądało. Także po konsultacjach,
aj  podjąłem czynności,  ja mówię, bo mnie osobiście by nie przeszkadzało,  gdyby to się odbyło
tydzień  wcześniej  .  Po  konsultacjach  uznałem,  że  niestety  nie  bezie  możliwe  przygotować,
przyspieszyć  sesji,przygotować  bo  chodziło   o  przyspieszenie,  natomiast  o  opóźnienie  to  nie
chodziło, tylko radna Pani Grażyna Opatrzyk mówiła o przyspieszeniu."

  

Ad. pkt 11
 Pan  radny  Zygmunt  Buraczyński w  imieniu  Klubu  Radnych  SLD  –  UP  zgłosił
wniosek o następującej treści: 
"Wnoszę w imieniu Klubu SLD – UP by podczas Sesji  Rady Miasta  w m- cu listopadzie 2004
Prezydent  przedstawił  strategiczne  kierunki  polityki  kulturalnej  naszego  miasta  określając  rolę
administracji, POKiS, współpracy z placówkami kulturalnymi i środowiskami twórczymi. Problem
winien być opisany w formie tez działań programowych minimum na 5 lat. 
Podjąć próbę określenia potrzeb lokalowych dla potrzeb kultury."

Pan radny Józef Czurko zgłosił wniosek o następującej treści: 
" Wniosek do Prezydenta Miasta Płocka o przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta na Sesji w
listopadzie 2004 roku projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 498/XXVI/04 Rady Miasta



51

Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od ceny
sprzedaży  nieruchomości  gruntowych,  zabudowanych,  wykorzystywanych  na  cele  mieszkaniowe
stanowiących  własność  Gminy  Płock,  sprzedawanych  w   drodze  bezprzetargowej  na  rzecz
użytkowników  wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi przez:
a) dodanie w tytule, po wyrazach "na cele mieszkaniowe" wyrazów "i użytkowe",
b) dotychczasową treść paragrafu "1" oznaczyć jako ust. 1,
c) do paragrafu "1" dodaje się ust. "2 " o treści:

"ust.  2.  W przypadku nieruchomości  gruntowych,  zabudowanych,  wykorzystywanych na  cele
użytkowe i garaże bonifikatę ustala się na 95% różnicy wartości".

Przypominam, że ustawy pozwalają przekształcić to prawo nieodpłatnie."

Radni w tym punkcie złożyli następujące interpelacje:
– Pan radny Tomasz Korga:

- dot.  montażu sygnalizacji świetlnej na ul. Wyszogrodzka – Morelowa (Załącznik Nr 33 do 
  niniejszego protokołu),
- dot. remontu chodników wokół pasażów handlowych  przy ul. Rembielińskiego(Załącznik Nr  
   34 do niniejszego protokołu),
- koncepcji zagospodarowania terenów wokół Szpitala Wojewódzkiego(Załącznik Nr 35 do 
   niniejszego protokołu).

– Pan radny Jacek Szubstarski:
- dot. cen paliw w Płocku (Załącznik Nr 36 do niniejszego protokołu),
- dot.nieruchomości gruntowych w Płocku (Załącznik Nr 37 do niniejszego protokołu),
- dot.czynszów za lokale przeznaczone na działalność medyczną (Załącznik Nr 38 do 
   niniejszego protokołu),
- dot.odpowiedzi na interpelację w sprawie przeprowadzki Muzeum Mazowieckiego  (Załącznik
   Nr 39 do niniejszego protokołu),
- dot.celów przekształceń SZPZOZ w spółkę prawa handlowego (Załącznik Nr 40 do 
   niniejszego protokołu).

– Pan radny Andrzej Nowakowski:
- dot. basenu przy ul. Kobylińskiego (Załącznik Nr 41 do niniejszego protokołu),
- dot. uporządkowania terenów w pobliżu dworca PKP i składu opału (Załącznik Nr 42 do 
   niniejszego protokołu),
- dot. finansowania festiwalu Astigmatic oraz Mistrzostw Świata Strong Man (Załącznik Nr 43 
   do niniejszego protokołu),
- dot. wycięcia drzew stojących w pasie drogowym ul. Otolińskiej (Załącznik Nr 44 do 
   niniejszego protokołu),
- dot. wyjazdu do Włoch Prezydenta i osób towarzyszących (Załącznik Nr 45 do niniejszego 
   protokołu),
- dot. rozważenia możliwości ponownego zlokalizowania przystanku KM przy ul. Mickiewicza 
  (Załącznik Nr 46 do niniejszego protokołu).

– Pani radna Anna Kossakowska:
- dot. informacji na temat stanu zaawansowania inwestycji oświatowych (Załącznik Nr 47 do 
   niniejszego protokołu),
- dot. informacji na temat rozbudowy Jagiellonki (Załącznik Nr 48 do niniejszego protokołu),
- dot.terenów rekreacyjnych na osiedlu Podolszyce Północ (Załącznik Nr 49 do niniejszego 
   protokołu),
- dot. informacji z działań podejmowanych przez Zarząd Spółki Płocki Fundusz Poręczeń 
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  Kredytowych (Załącznik Nr 50 do niniejszego protokołu).

– Pani radna Bożena Musiał:
- dot. realizacji uchwały dotyczącej handlu na chodnikach i placach oraz miejscach nie 
   wyznaczonych przez władze miasta (Załącznik Nr 51 do niniejszego protokołu),
- dot.zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach Misjonarska – Kolegialna, Sienkiewicza- 
  Gradowskiego (Załącznik Nr 52 do niniejszego protokołu),
- dot. remontu chodników oraz nawierzchni na ulicach: Sienkiewicza, Kolegialnej, Kwiatka    
  (Załącznik Nr 53 do niniejszego protokołu),

– Pani radna Małgorzata Rybicka:
- dot. wniosków składanych do realizacji przez organizacje pozarządowe (Załącznik Nr 54 do 
   niniejszego protokołu),
- dot.programu profilaktycznego układu krążenia (Załącznik Nr 55 do niniejszego protokołu),
- dot. budynku przy ul. Tysiąclecia 13 (Załącznik Nr 56 do niniejszego protokołu),
- dot. rehabilitacji leczniczej (Załącznik Nr 57 do niniejszego protokołu),
- dot. poradni sportowej (Załącznik Nr 58 do niniejszego protokołu),
- dot.przepływu informacji pomiędzy szkołami a klubami sportowymi, klubami sportowymi a 
   Urzędem Miasta (Załącznik Nr 59 do niniejszego protokołu),
- dot. kwalifikacji do klas sportowych (Załącznik Nr 60 do niniejszego protokołu),
- dot. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (Załącznik Nr 61 do niniejszego protokołu).

– Pan radny Wiesław Kossakowski:
– dot.braku zadaszenia na kilku przystankach autobusowych na osiedlu Podolszyce Północ

(Załącznik Nr 62 do niniejszego protokołu).

– Pan radny Józef Czurko:
– dot. doprowadzenia wody do domów przy ul. Zbożowej (Załącznik Nr 63 do niniejszego

protokołu).

– Pan radny Stanisław Nawrocki:
- dot. efektów zawiadomień zgłoszonych do Prokuratora (Załącznik Nr 64 do niniejszego 
   protokołu),
- dot.naprawy asfaltu przy skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej z przedłużeniem ul. Harcerskiej 
   (Załącznik Nr 65 do niniejszego protokołu),
- dot.przygotowania sprzętu do akcji "Zima" (Załącznik Nr 66 do niniejszego protokołu),
- dot. wycinki starych topól przy ul. Otolińskiej (Załącznik Nr 67 do niniejszego protokołu),
- dot. Wieloletnich Planów Inwestycyjnych (Załącznik Nr 68  do niniejszego protokołu),
- dot.instalacji świateł na skrzyżowaniu ul. Morelowej i Wyszogrodzkiej (Załącznik Nr 69 do 
   niniejszego protokołu),
- dot. przystąpienia do budowy ul. Orzechowej i Lokalnej (Załącznik Nr 70 do niniejszego 
   protokołu),
- dot. rozpoczęcia budowy ul. Łamanej (Załącznik Nr 71 do niniejszego protokołu),
- dot. budowy ul. Kasztanowej (Załącznik Nr 72 do niniejszego protokołu),
– dot. festiwalu kultury narodów słowiańskich (Załącznik Nr 73 do niniejszego protokołu).

Ad. pkt 12
Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta powiedział, iż odpowiedzi na interpelacje
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zostaną udzielone na piśmie. Powiedział również w nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych przez
Panią  radną  Annę  Kossakowską:  "nie  ma  dwóch  żadnych  decyzji,  jest  jedna  decyzja
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  która  jest  negatywna  i  od  niej  się  odwołaliśmy  i
oczekujemy na  stosowne rozstrzygnięcia  końcowe.  Żadnego drugiego odwołania  nie  było,  więc
tutaj  jakby ktoś Panią radną chyba w błąd wprowadził.  Była wizyta 3 września przedstawiciela
Departamentu  Zabytków  z  Ministerstwa   Kultury.  Wizytował,  to  obejrzał  i  czekamy   na
rozstrzygnięcie  w tej  sprawie.  Innego odwołania  nie  było.  Prawdopodobnie  ,  różne  mamy tam
sygnały, pewne wytyczne, zboczymy. Jak wpłyną to na pewno Państwa radnych poinformujemy w
tej sprawie. Jeśli chodzi o park na Podolszycach Północ oczywiście wszystko można  w mieście
przebudowywać, modernizować, ale myślę, że chociażby dzisiaj Pan radny Buraczyński mówił , ze
trzeba  z  tymi  obietnicami  mierzyć jakby na  możliwości  finansowe  miasta.  Ja,  tak  się  złożyło,
pewnie gdzieś tam ponad tydzień, albo dwa tygodnie temu oglądałem cały ten plac z Panią Dyrektor
Wierzbicką  i  z  Panem  radnym Goszkowskim po  tym,  jak  Pani  radna  Violetta  Kulpa  napisała
interpelację w tej sprawie. A w ogóle i był to wyjazd taki, żeby obejrzeć to wszystko, co planuje
MZGM w rejonie chociażby ul. Wańkowicza. Ja chciałbym się może z komentarzami jakby  do
końca powstrzymać, ale pewne spostrzeżenia są takie, że to w tej chwili jest taki plac, który służy
ograniczonej  liczbie mieszkańców, ponieważ każde wejście jest  bramka,  bądź jakaś tam furtka.
Większość była zamknięta. Myśmy natrafili na jedną otwartą. Z każdej posesji sąsiedniej są wyjścia
na  park.  Ja  bym proponował  jednak zobaczyć,  co  jest  w Jarze  Rosica.  Tam nikt  z  daleka  nie
przyszedł  z  tym co tam się  wszystko tam wyrzuca w różnych miejscach.  Jest  to,  z  przykrością
musze stwierdzić, że niektóre ścieżki były nawet  wydeptane wprost do furtek, więc to chyba raczej
tak jakby osoby, które tam mają  tam furtki.  Oczywiście zagospodarowywać trzeba ,  ale też to
zagospodarowanie musi być takie, że już coś tam się te nakłady poniesie to, żeby to było zadbane,
żeby to było nie dewastowane. Oczywiście te rośliny rosną, te drzewa, te klomby różne tam są,
część jest wykaszana trawa, prawdopodobnie to, co jest w gestii spółdzielni, a reszta to takie jest,
jak jest – chwasty rosną." W sprawie "grzybka" na Starym Rynku powiedział, iż cała zabudowa –
ogródki i "grzybek" były tylko na sezon letni.  

Ad. pkt 13

Pod  głosowanie  został  poddany wniosek  zgłoszony przez  Pana  radnego  Zygmunta
Buraczyńskiego w imieniu Klubu Radnych SLD – UP  o  treści: 
"Wnoszę w imieniu Klubu SLD – UP by podczas Sesji  Rady Miasta  w m- cu listopadzie 2004
Prezydent  przedstawił  strategiczne  kierunki  polityki  kulturalnej  naszego  miasta  określając  rolę
administracji, POK i S, współpracy z placówkami kulturalnymi i środowiskami twórczymi. Problem
winien być opisany w formie tez działań programowych minimum na 5 lat. 
Podjąć próbę określenia potrzeb lokalowych dla potrzeb kultury."
W/w  wniosek  został  przyjęty  w  wyniku  głosowania  przy  7  głosach  -za,  3  –  przeciw  i  4  –
wstrzymujących się. 

Pod głosowanie został poddany wniosek zgłoszony przez Pana radnego Józefa Czurko
o treści: 
" Wniosek do Prezydenta Miasta Płocka o przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta na Sesji w
listopadzie 2004 roku projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 498/XXVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od ceny
sprzedaży  nieruchomości  gruntowych,  zabudowanych,  wykorzystywanych  na  cele  mieszkaniowe
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stanowiących  własność  Gminy  Płock,  sprzedawanych  w   drodze  bezprzetargowej  na  rzecz
użytkowników  wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi przez:
a) dodanie w tytule, po wyrazach "na cele mieszkaniowe" wyrazów "i użytkowe",
b) dotychczasową treść paragrafu "1" oznaczyć jako ust. 1,
c) do paragrafu "1" dodaje się ust. "2 " o treści:

"ust.  2.  W przypadku nieruchomości  gruntowych,  zabudowanych,  wykorzystywanych na  cele
użytkowe i garaże bonifikatę ustala się na 95% różnicy wartości".

Przypominam, że ustawy pozwalają przekształcić to prawo nieodpłatnie."
W/w  wniosek  został  przyjęty w  wyniku  głosowania  przy  10  głosach  -za,  4  –  przeciw  i  1  –
wstrzymującym się. 

Pan  Stanisław  Nawrocki  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poinformował,  iż
wpłynęła następująca korespondencja:
– Uchwała RIO Nr 372/2004  dotycząca sprawozdania z  realizacji  budżetu miasta Płocka za I

półrocze 2004 r. (Załącznik Nr 74 do niniejszego protokołu),
– pismo z Fundacji "Trzeźwy umysł" (Załącznik Nr 75 do niniejszego protokołu).

Ad. pkt 14
W tym punkcie porządku obrad Pan  Stanisław Nawrocki Przewodniczący Rady Miasta 

     Płocka zamknął obrady XXX Sesji Rady Miasta Płocka.

    Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Protokołowała      Sekretarz Sesji Przewodniczący 
                    Rady Miasta Płocka                  Rady Miasta Płocka 

Jolanta Kozera Sławomir Goszkowski                   Stanisław Nawrocki


