
1
PROTOKÓŁ NR XXXII/04

Z OBRAD XXXII SESJI 
RADY MIASTA PŁOCKA

ODBYTEJ W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU 

Sesja rozpoczęła się o godz.10.05 , a zakończyła o godz.14.20 .
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Stan radnych -  24
Obecnych -  23
Nieobecni - 1
Osób zaproszonych - 148
Obecnych - 82

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

Ad. pkt  1
Otwarcia obrad XXXII   Sesji Rady Miasta Płocka  dokonał Wiceprzewodniczący Rady

Miasta Płocka Pan Tomasz Korga. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji.

      Projekt porządku obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad XXXII  Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wręczenie  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  nadanego  pośmiertnie  Panu  Stanisławowi

Nawrockiemu.
3. Przyjęcie protokołu z XXX  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.09.2004 r. 
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wspieranie szkolnictwa wyższego przez samorząd miasta w latach 2004 – 2010 z określeniem

zakresu przystosowania i współdziałania szkół licealnych i technicznych dla potrzeb płockich
szkół wyższych.

6. Informacja dotycząca zaawansowania prac nad realizacją zadania pn.: „Budowa mostu  przez
rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami.”

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1) wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 623),
2) przyjęcia przez Gminę Płock w formie darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej

własność Gminy Łąck (druk nr 620),
3) uchylenia uchwały Nr 1168/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w

sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej
położonej w Płocku przy ul. Jesiennej (druk nr 621),
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4) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Wojewodą

Mazowieckim dotyczącego powierzenia Miastu Płock prowadzenia niektórych spraw z
zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (druk nr 624),

5) ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i
wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech
lat (druk nr 625),

6) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic:
Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego w Płocku (druk nr 626),

7) wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy
Parowa w Płocku (druk nr 627),

8) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Miodowej w Płocku
(druk nr 628),

9) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Medycznej w Płocku
(druk nr 629),

10)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok (druk nr 630),
11)zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup autobusów dla
Komunikacji Miejskiej Płock III etap” - zakup 6 sztuk. (druk nr 631),

12) wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka na posrebrzanych łyżeczkach
produkowanych przez Warszawską Fabrykę Platerów HEFRA S.A. (druk nr 632).

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

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

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poinformował,  iż
wpłynęło pismo skierowane przez Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Pan Sławomir Goszkowski Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka odczytał treść powyższego pisma
(pismo stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu). W piśmie poinformowano, że Kapituła
Medalu PWSZ w Płocku nadała Medal Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Panu
Mirosławowi Milewskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. Jednocześnie Kanclerz PWSZ zwrócił się
z  prośbą  o  umożliwienie  wręczenia  w/w  medalu  podczas  obrad  Sesji  Rady  Miasta  w  dniu
26.10.2004 r.

Do w/w  porządku obrad wniosek o zmianę kolejności podpunktów w pkt. 7  -  ppkt. 4
zamieścić jako ppkt. 2 a ppkt. 2 jako ppkt. 4, zgłosiła Pani radna  Grażyna Opatrzyk w imieniu
Klubu Radnych SLD – UP. 

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący wręczenia Medalu PWSZ
przyznanego  Prezydentowi  Miasta  Płocka  został  został  przyjęty  w  wyniku  jednomyślnego
głosowania (za wnioskiem – 21, przeciw – 0,  0 – wstrzymujących się od głosu). Punkt ten został
zamieszcony w porządku obrad jako pkt. 2 a.
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Wniosek  dotyczący  zmiany  kolejności  podpunktów  zamieszczonych  w  punkcie  7

porządku obrad -  ppkt. 4 zamieścić jako ppkt. 2 a ppkt. 2 jako ppkt. 4, został przyjęty w wyniku
głosowania (za wnioskiem – 17, przeciw – 0,  3 – wstrzymujące się od głosu). 

       Porządek obrad po wprowadzeniu zmian przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie obrad XXXII  Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wręczenie  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  nadanego  pośmiertnie  Panu  Stanisławowi

Nawrockiemu.
2a.Wręczenie Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Płocku Panu Mirosławowi 
     Prezydentowi Miasta Płocka .
3. Przyjęcie protokołu z XXX  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.09.2004 r. 
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wspieranie szkolnictwa wyższego przez samorząd miasta w latach 2004 – 2010 z określeniem

zakresu przystosowania i współdziałania szkół licealnych i  technicznych dla potrzeb płockich
szkół wyższych.

6. Informacja dotycząca zaawansowania prac nad realizacją zadania pn.: „Budowa mostu  przez
rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami.”

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.
1) wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 623),
2) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Wojewodą

Mazowieckim  dotyczącego  powierzenia  Miastu  Płock  prowadzenia  niektórych  spraw  z
zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (druk nr 624)

3) uchylenia uchwały Nr 1168/LVI/02 Rady Miasta Płocka z  dnia 24 września 2002 roku w
sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej
położonej w Płocku przy ul. Jesiennej (druk nr 621),

4) przyjęcia przez Gminę Płock w formie darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Łąck (druk nr 620),

5) ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i
wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech
lat (druk nr 625),

6) Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obszaru  położonego w rejonie  ulic:
Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego w Płocku (druk nr 626),

7) wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy
Parowa w Płocku (druk nr 627),

8) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Miodowej w Płocku
(druk nr 628),

9) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Medycznej w Płocku
(druk nr 629),

10)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok (druk nr 630),
11)zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej  w  Warszawie  na  dofinansowanie  przedsięwzięcia  pn.  „Zakup  autobusów  dla
Komunikacji Miejskiej Płock III etap” - zakup 6 sztuk. (druk nr 631),

12) wyrażenia  zgody  na  umieszczenie  herbu  miasta  Płocka  na  posrebrzanych  łyżeczkach
produkowanych przez Warszawską Fabrykę Platerów HEFRA S.A. (druk nr 632).
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Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

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

Ad. pkt 2
W tym punkcie na ręce Pani Janiny Nawrockiej został wręczony  medal „Zasłużony dla

Płocka” nadany pośmiertnie Panu Stanisławowi Nawrockiemu.
Głos zabrała  Pani Janina Nawrocka  podziękowała w imieniu własnym i rodziny za

uhonorowanie Pana Stanisława Nawrockiego medalem „Zasłużony dla Płocka”.

Ad. pkt 2 a
W tym punkcie Pan prof.dr hab. Aleksander Kozłowski Rektor Państwowej Wyższej

Szkoły Zawodowej w Płocku wręczył Panu Mirosławowi Milewskiemu Medal Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. 

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka podziękował za przyznany przez
PWSZ w Płocku medal. 

Ad. pkt 3
Protokół  z obrad XXX  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.09.2004 r. został przyjęty w

wyniku głosowania (za- 17, 0-przeciw, 1- wstrzymujący).

Ad. pkt 4
Pani radna Violetta Kulpa do składu Komisji Uchwał i Wniosków  zgłosiła radnych: Panią

radną Barbarę Smardzewską – Czmiel  i Pana 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 20 głosach – za, 0 przeciw i 0 –
wstrzymujących się. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków:
– radna Barbara Smardzewska – Czmiel
– radny Jerzy Seweryniak 
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Ad. pkt 5
Informacja :"Wspieranie  szkolnictwa wyższego przez  samorząd miasta w latach 2004 – 2010 z
określeniem zakresu przystosowania i współdziałania szkolnictwa ponadgimnazjalnego dla potrzeb
płockich szkół wyższych" stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 

  
Pan  Piotr  Kubera Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:”Panie  Przewodniczący,

Wysoka Rado, Szanowni Państwo! Na dzisiejszą Sesję przygotowaliśmy dosyć obszerny materiał
dotyczący współpracy samorządu Płocka ze szkołami wyższymi w latach 2004-2010. Ja postaram
się go w kilku zdaniach, kilkunastu zdaniach może, przedstawić. Na początek kilka słów na temat
statystyki. 

W chwili obecnej w Płocku prowadzi kształcenie sześć instytucji szkolnictwa wyższego. Są nimi:
· Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych i jest 5 kierunków 
kształcenia:  budownictwo,  inżynieria  środowiska,  mechanika  i  budowa  maszyn,  technologia
chemiczna i ekonomia. 
Liczba studentów w roku akademickim 2003/2004 wynosiła razem 3373 studentów, z czego: 

- na studiach dziennych  - 1867
- na studiach zaocznych – 1506.

W ciągu  37-letniej  działalności  Szkoła  Nauk  Technicznych i  Społecznych wypromowała  8581
absolwentów, w tym 5676 po studiach dziennych i wydała 1458 dyplomów ukończenia studiów
podyplomowych
· Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – uczy w 9 specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna,
edukacja  wczesnoszkolna  z  językiem angielskim  i  niemieckim,  finanse  i  rachunkowość,  język
angielski,  język  niemiecki,  matematyka  z  fizyką,  pedagogika  opiekuńczo  –  wychowawcza,
zarządzanie  i  marketing  w  agrobiznesie.   Ogółem  liczba  studentów  w  roku  akademickim
2003/2004: na studiach dziennych – 2042, w roku 2004/2005 jest to już– 2600 studentów. Łączna
liczba studentów będzie wynosiła w roku akademickim 2004/2005 – 3465 studentów. 
Do końca roku 2003 mury uczelni opuściło 324 absolwentów studiów dziennych, wieczorowych i
zaocznych.W ciągu pięciu  lat  funkcjonowania  uczelni  największa  liczba  studentów  (800  osób)
uzyskała tytuł licencjata od czerwca do września roku akademickiego 2003/2004. Wynika to z faktu
zamknięcia trzyletniego procesu kształcenia w  specjalnościach ekonomicznych.

· Wyższe Seminarium Duchowne – tutaj są dwa  kierunki: filozofia i teologia. Rok akademicki 
2004/2005  –  jest  tutaj  101  studentów  (w  tym  jeden  obywatel  Republiki  Czeskiej).  Kadrę
dydaktyczną uczelni stanowi 36 osobowe grono pracowników naukowo – dydaktycznych.

· Uniwersytet Warszawski  - Punkt Konsultacyjny.
Aktualnie  działalność dydaktyczną prowadzą dwa wydziały:  Wydział  Zarządzania  oraz Wydział
Dziennikarstwa  i  Nauk  Politycznych.  Od  1996  roku  Wydział  Zarządzania  prowadzi  także
Magisterskie Studia Menedżerskie (2-letnie, uzupełniające) realizujące 8  specjalizacji. Dotychczas
studia podyplomowe Wydziału Zarządzania ukończyło około 850 osób, studia magisterskie przeszło
1400.  Wydział  Dziennikarstwa i  Nauk Politycznych prowadzi  w Płocku zajęcia  dydaktyczne w
ramach magisterskich uzupełniających zaocznych studiów Nauk Politycznych od 2000 roku.  W
ramach tych studiów realizowane są cztery specjalizacje. Studia dotychczas ukończyło 12 osób a
aktualnie studiuje 290.
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· Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (punkt konsultacyjny). Na  kierunku teologia 
prowadzone są  wyższe studia zawodowe, studia magisterskie oraz studia doktoranckie. Absolwenci
studiów  zawodowych  i  magisterskich  posiadają  przygotowanie  pedagogiczne  uprawniające  do
podjęcia pracy dydaktycznej w szkolnictwie. Ponadto Senat UKSW uchwalił utworzenie w Płocku
podyplomowych  studiów  filozoficznych  oraz  podyplomowych  studiów  w  zakresie  poradnictwa
psychologiczno – pedagogicznego.

· Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica – tutaj jest 9 kierunków: zarządzanie i marketing, 
administracja,  pedagogika,  informatyka,  politologia,  historia  sztuki,  wychowanie  fizyczne,
matematyka oraz pielęgniarstwo w filii uczelni w Wyszkowie. Co roku liczba osób studiujących w
Szkole waha się na poziomie 10 tys. Od roku 2000 liczba studentów opuszczających uczelnię z
dyplomem oscyluje  co roku pomiędzy 2500, a 3000 osób.  Z Uczelnią  współpracuje ponad 600
nauczycieli  akademickich,  wśród  których  jest  180  profesorów i  doktorów habilitowanych,  250
doktorów,  170  magistrów.  Uczelnia  zatrudnia  także  profesorów  polskiego  pochodzenia
mieszkających poza granicami kraju.  O jakości nauczania w tej szkole świadczyć może ranking
niepublicznych szkół  wyższych prowadzony przez  „Rzeczpospolitą”,  gdzie  Szkoła  Wyższa  im.
Pawła Włodkowica notuje coroczny duży postęp. W 2001 r. była to  26 pozycja, w 2002 r. - 22, w
2003 r. - 12, w tym roku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica znajduje się już na 9 pozycji wśród
wszystkich polskich niepublicznych szkół wyższych. 

W sumie  w szkołach  wyższych w Płocku  kształci  się  ok.  15  tys.  studentów i  słuchaczy
studiów  podyplomowych.  Zakres  współpracy  płockich  szkół  wyższych  ze  szkołami
ponadgimnazjalnymi prowadzonymi przez miasto Płock – jest on wielopłaszczyznowy i obejmuje
następujące działania:

1. Szkoły  ponadgimnazjalne  prowadzone  przez  miasto  Płock  stanowią  dla  płockich  wyższych
uczelni – bazę do odbywania praktyk pedagogicznych. 

2. Szkoły  wyższe  świadczą  pomoc  szkołom  ponadgimnazjalnym  w  prowadzeniu  preorientacji
zawodowej - corocznie odbywają się spotkania władz i przedstawicieli uczelni z uczniami klas
maturalnych, prezentujące oferty edukacyjne i zasady naboru na różne kierunki studiów. 

3. W ramach promocji  szkół,  ale i  wykorzystania nowych kierunków wiedzy i  zdobyczy nauki,
uczelnie  organizują  wykłady otwarte,  seminaria,  sympozja,  prelekcje,  pokazy tematyczne, na
które zapraszani są uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych.

4. Biuro  Karier  Zawodowych w Szkole  Wyższej  im.  Pawła  Włodkowica  oferuje  doskonalenie
nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, warsztaty dla młodzieży w zakresie aktywizacji
zawodowej, współorganizuje  i zaprasza do udziału w corocznych marcowych Targach Pracy, w
których uczestniczą pracodawcy z terenu województwa mazowieckiego. Targi są m.in. źródłem
informacji  dla  absolwentów  wszystkich  typów  szkół  o  sytuacji  na  rynku  pracy  i
przyszłościowych zawodach. 

5. Regionalne  Centrum  Informacji  Europejskiej  także  przy  „Włodkowicu”  jest  organizatorem
licznych konferencji i seminariów z zakresu problematyki unijnej, szkolne Kluby Europejskie,
działające praktycznie przy każdej szkole ponadgimnazjalnej, znajdują tam pomoc merytoryczną
dla swojej działalności.

6. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica dysponuje najszerszą  ofertą edukacyjną  kierowaną do
czynnych nauczycieli podnoszących lub uzupełniających swoje kwalifikacje zawodowe. Tylko w
roku akademickim 2003/04  spośród  ok.  250 osób  podejmujących różne  formy doskonalenia
zawodowego 121 nauczycieli  studiowało  właśnie  na  „Włodkowicu”.  Głównie  były to  studia
podyplomowe  np.  w  zakresie  informatyki,  matematyki,  pedagogiki  rewalidacyjno  –
terapeutycznej.

7. Laboratorium  materiałów  budowlanych   oraz  specjalistyczny sprzęt  geodezyjny  Politechniki
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Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku wykorzystywane jest  przez
szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku do nauki  teoretycznych i
praktycznych przedmiotów zawodowych realizowanych w ramach obowiązujących programów
nauczania.

8. W pracowni centrum obróbczego Zespołu Szkół Technicznych z kolei  Politechnika Warszawska
realizuje  dla swoich studentów zajęcia laboratoryjne z przedmiotu programowanie obrabiarek
sterowanych numerycznie. Na bazie pracowni  i przy wykorzystaniu kadry naukowej Politechniki
Warszawskiej  organizowane są szkolenia z zakresu mechatroniki i programowania obrabiarek
dla nauczycieli i  uczniów powiatu  Płockiego.

Te  wymienione  formy współpracy  były i  z  pewnością  będą  dalej  rozwijać  się  we  właśnie
rozpoczętym roku szkolnym i akademickim 2004/2005. 

Istnieje jednak  płaszczyzna koniecznej współpracy, której ramy będą się dopiero tworzyć. W
tym  roku   po  raz  pierwszy  w  całej  Polsce  uczniowie  klas  III  liceów  ogólnokształcących  i
profilowanych  przystąpią  do „nowej  matury”,  której  wyniki  osiągnięte  przez  abiturientów
wybierających dalszą  edukację,  powinny znaleźć  przełożenie  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym
prowadzonym przez uczelnie. 

Dlatego tak ważne jest  precyzyjne określanie przez  uczelnie zasad corocznej  rekrutacji  i  jak
najpełniejsza  informacja,  która  docierać będzie  szybko do jak  największej  liczby potencjalnych
kandydatów na studia. Jest to zadanie dla wszystkich  uczelni.
 

Analizując zakres i rozmiar pomocy udzielanej uczelniom wyższym przez samorząd miasta
należy pamiętać, że szkolnictwo wyższe państwowe finansowane jest z budżetu państwa w formie
dotacji  podmiotowych  na  działalność  dydaktyczną   i  utrzymywanie  uczelni  oraz  na  pomoc
materialną dla studentów i  dotacji  celowych na działalność inwestycyjną. Źródłem finansowania
państwowych szkół   wyższych są  też  przychody własne,  pozyskiwane   głównie  z  działalności
dydaktycznej,  zwłaszcza  odpłatności  za  studia,  ale  także  z  działalności  badawczej.  Udział
przychodów  własnych  (pozadotacyjnych)  działalności  dydaktycznej  w  ostatnim  dziesięcioleciu
systematycznie wzrasta, adekwatnie do rozwoju odpłatnych form kształcenia.

Szkolnictwo wyższe niepaństwowe nie było dotychczas w zasadzie dofinansowywane z
budżetu państwa. Są wyjątki -  KUL i Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Ustawowo są
dotowane  z  budżetu  jak  uczelnie  państwowe.  W ostatnich  kilku  latach  pomocą stypendialną  z
budżetu  państwa  w  zakresie  stypendiów  socjalnych  zostali  objęci  również  studenci  studiów
dziennych w pozostałych uczelniach niepaństwowych.

Miasto Płock chcąc zapewnić możliwość lokalnego kształcenia młodzieży z terenu Gminy na
poziomie  szkolnictwa  wyższego  uczestniczy  od  wielu  lat  w  rozwiązywaniu  szeregu  istotnych
problemów związanych z funkcjonowaniem uczelni wyższych. 

Podejmujemy  starania  wspierania  działalności  uczelni  wyższych  w  różnych  zakresach
przedmiotowych: 

· przekazywanie  środków  finansowych  -  finansowe  wspieranie  działalności  dydaktycznej,
naukowej i promocyjnej,

· pomoc w pozyskiwaniu nieruchomości – wspieranie płockich szkół wyższych w  rozwoju
bazy lokalowej,

· pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych, 
· przystąpienie  do  programu  stypendialnego  dla  studentów  współfinansowanego  z

Europejskiego Funduszu Społecznego,
· przekazywanie na potrzeby uczelni materiałów promocyjnych,
· pomoc udzielana studentom – przekazywanie informacji i danych,
· realizacja programów profilaktycznych  - promocji zdrowia wśród studentów,
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· promowanie płockich uczelni w wydawnictwach.

Analizując  pomoc  udzielaną  uczelniom  wyższym  naszego  miasta  należy  przypomnieć
uchwałę intencyjną, która miała na celu ukierunkowanie działań władz Miasta, określenie ich ram w
omawianym zakresie oraz dała początek dalszym inicjatywom. 

Uchwałą  z  19 października 1999 roku w sprawie wspierania działalności szkół wyższych
Rada Miasta Płocka postanowiła wspierać działalność publicznych i niepublicznych szkół wyższych
funkcjonujących na terenie miasta Płocka .

W   załączniku   do  tej  uchwały  wskazany  został  zakres  działań  wspierających  rozwój
wyższych uczelni na terenie miasta . Większość była i jest realizowana do dziś:

· wspieranie  płockich  szkół  wyższych  w  zakresie  działalności  bieżącej  i  rozwoju  bazy
lokalowej;

- w  każdym  roku  budżetowym przekazywane  są  środki  finansowe  na  działalność
bieżącą uczelni. I tak w roku 2003:
- Politechnika Warszawska otrzymała  z budżetu miasta prawie 340 tys. zł. Było to
przeznaczone na działalność bieżącą a także na wsparcie Zespołu Tańca Ludowego
„Masovia”, Samorządu Studenckiego, Kameralnego Chóru Akademickiego, Klubu
Uczelnianego AZS. Dofinansowaliśmy także druk informatora dla kandydatów na
studia, dofinansowaliśmy debatę pt.: ”Polska w Unii Europejskiej- Ty decydujesz”,

-  Wyższe  Seminarium  Duchowne  –  27  tys.  zł  w  tym ogromna  większość  tych
pieniędzy  przeznaczona została na bibliotekę oraz Koło Naukowe – tutaj  chodzi
głównie  o  koncert  Grzegorza  Turaua.  Także   dofinansowaliśmy  druk  książki
pt.:”Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku”.

- Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w roku ubiegłym otrzymała ponad 30 tys.
zł,  głównie  na:  Kameralny  Chór  Akademicki,  Zespół  Taneczny  „Impresja”,
dofinansowaliśmy organizację konferencji naukowej Międzynarodowego Kongresu
Dydaktyków  Matematyki,

-  Państwowa  Wyższa  Szkoła  Zawodowa  –  210 tys.  zł-  działalność  bieżąca  oraz
wsparcie  działalności chóru VOX Juventutis.

W roku 2004 Politechnika Warszawska otrzymała ponad 230 tys. zł: ponad 200 tys.
zł na działalność bieżącą , w tym roku ponownie wsparliśmy samorząd studencki,
Kameralny  Chór  Akademicki,  Klub  Uczelniany  AZS,  dofinansowaliśmy  druk
informatora  dla  kandydatów na  studia  na  rok akademicki  2004/2005,  nasadzenia
drzew  i  krzewów  na  terenie  położonym  wokół  uczelni  przy   Łukasiewicza  i
rekultywację starych trawników na terenie położonym przy Domu Studenta,

- Wyższe Seminarium Duchowne - są to środki  w wysokości 33 tys. zł przeznaczone
na funkcjonowanie i uzupełnienie zbiorów biblioteki,

- Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica – w tym roku wsparliśmy Zespół Taneczny
„Impresja”  na zakup strojów i  obuwia  i  także Zespół "Impresja"- udział w VII
Mistrzostwach Polski Cheerleaders w Białej Podlaskiej,

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa- 216 tys. zł z budżetu miasta, na działalność
bieżącą 200 tys. zł, wsparcie chóru 10 tys. zł, dofinansowanie publikacji pt.:"Płocki
przewodnik studencki", 

· pomoc  w  sprawie  pozyskania  dla  płockich  uczelni  wyższych   wysoko
wykwalifikowanej kadry naukowej, tj. samodzielnych pracowników naukowych,

· wzbogacanie księgozbioru bibliotek uczelnianych w wydawnictwa naukowe, w tym
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szczególne wsparcie  biblioteki  im. Zielińskich oraz  biblioteki  diecezjalnej  wraz z
archiwami,

· wskazanie i przekazanie obiektu na potrzeby międzyuczelnianego klubu studenckiego, który
stałby się ważnym ośrodkiem kultury studenckiej w naszym mieście.

 Dostrzegamy  potrzebę  istnienia  organizacji  demokratycznej  zrzeszającej
reprezentantów  płockich  szkół  wyższych,  organizacji  której  głównym  zadaniem
byłaby reprezentacja interesów studentów, również na forum samorządu gminnego.
Jeżeli  samorządy  studenckie  uczelni  wyższych  doprowadzą  do  powstania  takiej
organizacji miasto dołoży wszelkich starań aby pomóc w zaadoptowaniu obiektu na
potrzeby samorządu oraz w jego funkcjonowaniu,  

· wspieranie rozwoju sportu i turystyki w środowisku akademickim:
- Płock  przekazuje  na  potrzeby samorządów studenckich,  chórów  akademickich,  i

sportowych klubów uczelnianych środki finansowe,
· zorganizowanie  corocznie  konkursu  „Dyplom  dla  Płocka”,  który  stałby  się  ważnym

elementem  inspirującym  i  dopingującym  studentów  piszących  prace  magisterskie  oraz
doktorskie i habilitacyjne o tematyce związanej z Płockiem,

- tutaj dostrzegamy potrzebę wykorzystania efektów prac badawczych prowadzonych
przez  płockie szkoły wyższe i  z taką inicjatywą wkrótce  wystąpimy do płockich
uczelni,

· utworzenie  systemu  stypendialnego,  który  stanowiłby  pomoc  finansową  dla  najlepszego
studenta każdej płockiej uczelni,

-  tutaj  także  widzimy  potrzebę  wspierania  zarówno  uczelni,  jak  i  studentów.
Myślimy,  że  w  związku  z  opracowaniem  i  wdrożeniem  projektu  Regionalnego
Akademickiego Centrum Wspierania Talentów w Płocku ten element pomocy może
zostać włączony w działalność tegoż Centrum,

· prowadzenie  działań  wspierających  środowiska  akademickie  Płocka  we  współpracy  z
władzami samorządów powiatowych,

· powołanie  instytucji  –  konwentu  grupującego przedstawicieli  płockich  wyższych uczelni
samorządu lokalnego i samorządu studenckiego przy Radzie Miasta Płocka

- taki Konwent do niedawna funkcjonował. W tej chwili zawiesił swoją działalność z
powodów niezależnych od miasta.

 
W celu zdiagnozowania potrzeb uczelni wyższych przygotowując  materiał zwróciliśmy się

do władz uczelni o przedstawienie własnych potrzeb. Na podstawie własnych potrzeb zgłoszonych
przez  szkoły wyższe oraz  dotychczasowych działań prowadzonych przez  Miasto Płock, powstał
katalog problemów których rozwiązanie może nastąpić z  udziałem Miasta i  jego władz, a które
można zgrupować w kilku  kategoriach:
       Problem pozyskania kadry akademickiej, Urząd Miasta Płocka i Rada Miasta Płocka mogłyby
wesprzeć te działania poprzez pewnego rodzaju zachęty dotyczące głównie spraw mieszkaniowych,

  Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju bazy lokalowej
Ze strony samorządu pomocą byłoby przekazanie albo umożliwienie pozyskania nowych obiektów i
terenów pod ich zabudowę na preferencyjnych warunkach. 

       Finansowe wspieranie działalności dydaktycznej, naukowej i promocyjnej 
poprzez  dofinansowywanie  m.in.  uczelnianych  wydawnictw  naukowych,  zakupu  książek  do
bibliotek uczelnianych, inicjatyw mających  na celu poprawę poziomu informatyzacji i wyposażenia
w pomoce dydaktyczne Uczelni. 
         Doskonalenie bazy rekrutacyjnej dla szkół wyższych (działalność szkół ponadgimnazjalnych).

Bazę rekrutacyjną dla płockich uczelni stanowią szkoły ponadgimnazjalne subregionu płockiego
i rejonów sąsiednich. Ważną kwestią dla uczelni technicznych jest przywrócenie rangi przedmiotom
matematyka i fizyka w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych .
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W przyszłym roku nastąpi  zasadnicza zmiana trybu przyjęć na studia  w uczelniach,  które

dotychczas  przeprowadzały  konkursowe  postępowania  kwalifikacyjne  i  dla  ułatwienia  podjęcia
właściwych decyzji kandydatom na studia potrzebne jest w tym miejscu współdziałanie ze strony
szkół płockich. Takie współdziałanie będzie potrzebne również w ciągu roku szkolnego i w latach
następnych.

Popularyzacja dorobku nauki płockiej
Osiągnięcia naukowe każdej z uczelni warto prezentować szerszemu gronu. Elementem

służącym temu mogłyby być imprezy o charakterze rekreacjno-popularno-naukowym.
Tego typu przedsięwzięcia mogą być realizowane samodzielnie lub stanowić element innych

imprez kulturalnych, wpisanych na stałe w „płocki kalendarz”. 
   Współpraca uczelni ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i liceami  ogólnokształcącymi

w zakresie organizacji praktyk studenckich. 
Ponieważ uczelnie honorują finansowo nauczycieli - opiekunów praktyk studenckich, co jest

dużym obciążeniem dla  budżetu szkół,  uczelnie  postulują  by rozważyć czy istnieją  możliwości
pomocy przez Miasto Płock w tym zakresie. Na pewno tą sprawę przeanalizujemy i podejmiemy
stosowne decyzje.

Promocja zainteresowania nauką
Chodzi  tu  o  współpracę  uczelni  z  płockimi  szkołami  licealnymi  i  technicznymi  w zakresie

wspierania młodzieży, której zainteresowania naukowe wykraczają ponad program realizowany w
tych szkołach. 

Wspieranie preorientacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
W nawiązaniu do powyższej propozycji uczelnie postulują o zorganizowanie pod nadzorem

odpowiednich  struktur  samorządu  miasta,  jednolitej  akcji  informacyjnej,  skierowanej  do
kandydatów na studia, gwarantującej obiektywność prezentacji ułatwiającej kandydatom dokonanie
właściwego życiowego wyboru.

Finansowe i merytoryczne wspieranie rozwoju kultury studenckiej
 Rozważamy  nawiązanie  współpracy  pomiędzy  jednostkami  Miasta  Płocka  a  szkołami

wyższymi.  Uczelnie  postulują  też  o  wsparcie  podejmowanych  przez  jej  studentów  działań
charytatywnych i społecznych.

System stypendialny 

Jest tutaj  postulowane utworzenie systemu stypendialnego, przeznaczonego dla najlepszego
studenta każdej płockiej uczelni.

To pokrótce materiał,  który Państwo radni otrzymaliście. Ma on za zadanie wskazać
tezy  do  dyskusji  na  temat  kierunków  dalszego  wspierania  szkolnictwa  wyższego   w  naszym
mieście, czy to co było zawarte w uchwale z 1999 roku jest  aktualne,  czy być może należy tą
uchwałę zmienić. Państwa sugestie i postulaty na pewno będą podstawą do dalszych prac i zostaną
wzięte tutaj  pod uwagę. Ja  z  tego miejsca chciałem podziękować Rektorom szkół  wyższych za
pomoc  w opracowaniu  tego materiału,  osobom,  które  Państwo wskazaliście  do  kontaktu  w tej
sprawie.  Chciałbym  podziękować  także  Panu  mgr  inż.  Portalskiemu,  który  pomógł  nam  w
przygotowaniu tego materiału. Chodzi głównie o takie słowo wstępne. Dziękuję bardzo."

Pan  radny  Zygmunt  Buraczyński powiedział:  "Panie  Przewodniczący,  Panie
Prezydencie!  Tematyka  podniesiona  w  dniu  dzisiejszym  podczas  obrad   sesji  potwierdza,  ze
opracowana uchwała  oraz  kierunki,  jakimi  powinien  się  zajmować  samorząd  we współpracy z
jednostkami uczelnianymi stopnia wyższego sprawdziły się i jakby jest konieczność kontynuowania
tego dzieła. Sam tytuł wprowadzający do dzisiejszej Sesji- wspieranie szkolnictwa wyższego  przez
samorząd, widziane w obszarze współpracy bezpośredniej ze szkołami mówi nam jednoznacznie, że
rola samorządu jest nie do przecenienia, tym bardziej, że trzeba  przytoczyć kilka bardzo ważkich
stwierdzeń  zawartych  w  materiale  wprowadzającym  na  dzisiejszą  Sesję.  Jeżeli  nikt  nie
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zakwestionował,  a  w  wypowiedziach  każdej  ze  stron  podniesiono,  jak  ważna  jest  funkcja
szkolnictwa  wyższego,  jaką  rolę  ona  będzie  spełniała,  jaką  kolejną  funkcję  ma  naukowo  –
badawczą, która  stanowić może o charakterze uniwersyteckim danego ośrodka,  jak jest  ważna
funkcja kulturowa, która tutaj dzisiaj wielokrotnie była podnoszona, ekspertalna, użyte słowo jest
troszeczkę   inaczej  niż  normalnie,  ale   przecież  to  placówka o stopniu  wyższym może spełnić
funkcję ekspercką dla badań czy też zlecanych zadań, jakie mogą mieć przedsiębiorstwa, biznes
płocki,  czy  jakiekolwiek  jednostki  z  zakresu  ekonomii  i  zarządzania.  I  oczywiście  funkcja
ekonomiczna. Przyjmując, że w strategii zrównoważonego rozwoju miasta Płocka  jednoznacznie
powiedziano, jaka powinna być rola wyższych uczelni we współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i
ponadgimnazjalnymi , a więc, że Płock będzie się stawał ważnym ośrodkiem z punktu widzenia
atrakcji dla młodzieży z okolic, nawet bym powiedział, w promieniu  45 km, mają szanse przyjścia
do szkół  ponadgimnazjalnych, do gimnazjów nawet,  bo przecież będzie możliwość,  dlatego,  że
spada liczba młodzieży, że wreszcie  można zaoferować i złożyć ofertę przez płockie  uczelnie, to
nie ulega żadnej wątpliwości, że wszystko to, co zostało dzisiaj wypowiedziane m.in. przez Pana
Prezydenta  Kuberę  potwierdza,  iż  jest  potrzeba  uporządkowania  i  w  pewnym  sensie  nowego
spojrzenia  na  treść  uchwały,  jaka  została  przyjęta  w  1999  roku  oraz  załączniki  tam  zawarte.
Przyjmując, że Płock w przyszłości marzy o tym, żeby stać się miastem akademickim i jeśli są
podejmowane decyzjami Prezydenta i innymi uchwałami decyzje o ty, że trzeba będzie tworzyć
wszelkie  warunki  dla  młodzieży  szczególnie  uzdolnionej  oraz  dla  tych,  którzy  mogą  tworzyć
wszystko to, co się wiąże z wyższym poziomem nauczania, nie już ilościowym, bo to  zaczyna po
maleńku zmieniać się, to, szczególnie na str. 38 jest wiele trafnych spostrzeżeń dotyczących potrzeb
rozwoju  szkolnictwa wyższego,  a  więc  to,  co dzisiaj  zostało  powiedziane,  zostało to  wszystko
skatalogowane i teraz jest pytanie, czy zabraknie woli ze strony przygotowywujących budżet miasta
Płocka  i  samych radnych,  by rzeczywiście  wspierać  płockie  uczelnie.  Chciałbym zauważyć,  że
skatalogowanie dziesięciu kierunków działań potwierdza słuszność  przyjętych tez w 1999 roku.
Wydaje  się,  że  niedoceniona   rola,  jaka  została  chyba  zaprzestana  ,  szczególnie  zawarta  w
załączniku  –  powołanie  instytucji  konwentu  grupującego  przedstawicieli  płockich  uczelni
wyższych, umownie my to wtedy nazywaliśmy  – konwentem rektorów, wskazuje na jedno i wielka
szkoda,  że  dzisiaj  na  sesji,  choć   zapowiedź,  że  właściwie  Sesja   dzisiaj  może  być  jakby
przyczynkiem do tego, by na kolejnym jakimś posiedzeniu wnieść projekt uchwały zmieniający,
wnoszę, by rzeczywiście , jeśli dzisiaj nie ma głosowania nad materiałem, zmienić treść uchwały
chociażby dlatego, że są inne organy sprawujące nadzór, jakby porządkujące parę kwestii, bo tam
był Zarząd, dzisiaj jest Prezydent, itd. , uporządkować załącznik, włącznie z tym, co dzisiaj zostało
powiedziane  na podstawie tego, czego oczekują uczelnie. Wnoszę by w przygotowanym materiale
uporządkować sprawy finansów , dlatego, że szkoda jest, by pieniądze, które w niemałej ilości są
przekazywane dla potrzeb szkolnictwa wyższego, były w jakimś sensie pogrupowane, a to trochę w
pionie kultury, a to trochę w promocji, a trochę w oświacie. Rzecz w tym, żeby ktoś sam mógł w
porozumieniu  z  Prezydentem  koordynować  jakby te  potrzeby,  które  by wynikały dla  płockich
uczelni,  a przecież  zawsze  to  będą  cztery podstawowe rzeczy i  trzeba o  tym będzie  pamiętać.
Najłatwiej  nam  będzie  wspierać  zakup  książek  dla  potrzeb  bibliotecznych,  tak  mówimy  o
uczelniach, jak i Towarzystwo Naukowe Płockie. Mówimy o majątku, mówimy o mieszkaniach dla
kadry profesorskiej, która mogłaby się w Płocku osiedlić oraz tworzeniu bazy i jej wyposażenia
przede wszystkim,  szczególnie  uczelni  technicznych, bo  one  potrzebują  kosztownych urządzeń,
kosztownych laboratoriów i wszystko to, co się z tym wiąże.  Stąd też uważam, że nic by się nie
stało,  gdyby  Prezydent  powołał  swojego  pełnomocnika  d/s  rozwoju  oświaty  i  szkolnictwa
wyższego,  który byłby koordynatorem. Dlaczego? -  Bo jeżeli  spojrzymy na te  punkty, które są
zawarte nawet w poprzedniej uchwale oraz tego, czego oczekują wyższe uczelnie, to ja   sobie zdaję
sprawę,  że  jeżeli  jest  przewodniczący  na  dany rok  takiego  konwentu,  to  na  jego  barkach  by
spoczywało zwołanie, spotykanie, tematyka. Tutaj mogła taką funkcję kreatywną wypełnić osoba
lub  Prezydent  Miasta  Płocka  poprzez   pracownika,  który  mógłby  mieć  istotny  wpływ  na
bezpośredni kontakt. Innymi słowy, może takie prozaiczne stwierdzenie, ale nie może być, że co
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roku dowiadujemy się, że są  juwenalia, ale nie musimy się co roku dowiadywać, że są uroczystości,
że jest rok akademicki, że parę innych rzeczy jest. A więc funkcja koordynatora, która  byłaby przy
Prezydencie Miasta Płocka,  mogłaby spełnić   ważną rolę we współpracy bezpośredniej samorządu
w realizacji tego programu, jak i też w finansach, który mógłby jakby informować tych decydentów
finansowych o tym, jak to się naprawdę dzieje i na jakie cele powinniśmy naprawdę przeznaczać
pieniądze a nie troszeczkę przypadkowo, bo wówczas będziemy osiągali  jakby wyższy poziom.
Jeśli mają być uczelnie na wyższym poziomie, to wyższy poziom wydawania pieniędzy i  jakby
bardziej celowy na to, co najbardziej jest potrzebne. Takie miałbym wnioski. Mimo tego,  że dzisiaj
nie ma głosowania, ale żeby wziąć to pod uwagę i ja zresztą   to mówiłem w imieniu klubu i na
kolejnej  Sesji,  jeśli  by  wchodził  projekt  uchwały,  który  mógłby  porządkować  dzisiejsze
wypowiedzi, jeśliby dodatkowe były, to wówczas byśmy mogli od razu przy budżecie wiedzieć przy
okazji na jakie cele będą wydane pieniądze i realizowane jakie będą tematy w wyniku porozumienia
się   rektorów,  a  więc  chodzi  nie  o  konkurencyjność,  tylko  o  to,  żeby  nasze  miasto  było
konkurencyjne wobec innych miast i ja bym chciał, żeby dzieci bogatych ludzi uczyły się w mieście
Płocku, bo wtedy przyjdzie biznes. Dziękuję."

Pan  Zbigniew  Kruszewski Prezes  Towarzystwa  Naukowego  Płockiego  powiedział:
"Dziękuję za zaproszenie i za możliwość przedstawienia tak ważnej tematyki, mnie się wydaje, w
naszym gronie i dzieje się to już po raz któryś. Ostatni raz żeśmy o tym właśnie rozmawiali w 1999
roku. Faktycznie problemów z tym jest niemało, z tym obszarem naszej działalności. Ja bym chciał
powiedzieć  tak  –  najważniejsze   jednak  w  tej  naszej  działalności  szczególnie,  jeżeli  idzie  o
szkolnictwo wyższe, zresztą sądzę, że i oświatę, jest czynnik ludzki, kadry. Kadry, zwłaszcza, jeżeli
idzie o szkolnictwo wyższe są podstawą i bazą. Kadra, która mogłaby tutaj się osiedlać, kadra, która
by mogła być w naszym mieście, wtedy dopiero następować pełen rozwój i możemy o tym rozwoju
mówić.  Sądzę,  że  każda  uczelnia,  jeżeli  chce  spełniać  standardy,  które  zostały  jej  narzucone,
największe ma problemy z pozyskaniem kadry i po , żeby ta karda mogła być tutaj zaliczana. Ale ja
poprosiłem o głos, żeby króciutko przedstawić zupełnie inny problem. Proszę Państwa nie da się
kształcić ludzi bez zaplecza. Takim zapleczem są biblioteki naukowe. Mamy w Płocku jedną, dużą
bibliotekę, największą bibliotekę naukową, to jest bibliotekę Towarzystwa Naukowego Płockiego,
która  posiada  około  330  tys.  woluminów,  z  której  rocznie  korzysta   ponad  30  tys.  osób,  stąd
korzystają nie tylko studenci, ale też licealiści. I muszę tutaj powiedzieć, że my jako Towarzystwo
Naukowe Płockie, organizacja społeczna, borykamy się z ogromnym prowadzeniem tej biblioteki.
Biblioteka  w tej  chwili  zatrudnia  około  20  osób.  Biblioteka  potrzebuje  budynku ogrzewanego,
biblioteka   potrzebuje  wody,  energii  i  na  to  wszystko  środków  nie  posiadamy.  Środki,  które
dostajemy i od Państwa  również, za co bardzo serdecznie dziękujemy, możemy przekazywać tylko
i wyłącznie na zakup książek. Również środki, które nam przekazuje Komitet Badań Naukowych, z
którego pozyskujemy, a dzisiaj Ministerstwo Nauki i Informatyzacji również przeznacza nam na
kupno książek. A więc książek my możemy kupić rocznie około za 300 tys. zł, tylko później z  tą
książką  trzeba  coś  zrobić.  Tą  książkę  trzeba  po  pierwsze  opracować,  po  drugie  –  postawić  tą
książkę na półkę, później ta książka generuje koszty, bo ją trzeba z tej półki zdejmować, pożyczać,
z powrotem, w ciepłym pomieszczeniu, itd. I na to już żadnych środków po prostu nie ma. A więc
moja  gorąca  by była  prośba,  jeżeli   można  by było  w tej  sprawie  nam pomóc.  Wiem,  że  są
możliwości finansowe takie, że niekoniecznie z Rady Miasta muszą być środki  przeznaczane na
zakup książek, bo my je łatwo pozyskujemy w innym obszarze, ale właśnie na obsługę, na całą tą
logistykę tejże książki tutaj środków nie mamy. A wszystkich będziemy wtedy bardzo gorąco i miło
witać  w  murach  naszej  biblioteki.  Na  ten  jeden  fragment  możliwości  logistycznej  biblioteki
chciałbym Szanownym Państwu radnym, Panu Prezydentowi zwrócić po prostu uwagę. Dziękuję
bardzo."

Pan  Janusz  Zieliński  Prorektor  Politechniki  Warszawskiej  –  Szkoły  Nauk
Technicznych i  Społecznych w Płocku  powiedział:  "Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,
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Wysoka  Rado!  Korzystając  z  okazji  i  możliwości  publicznego  podziękowania  Państwu  za
zaproszenie  na posiedzenie tej Sesji Rady, ale również za podjęcie inicjatywy, która jest, co tu już
było mówione przez Senatora, szczytną kontynuacją działań na rzecz uczelni wyższych, bowiem w
październiku  1999  roku  powstała  uchwała,  która  do  dzisiaj  pozwala  na  systemowy,  w  miarę
uporządkowany rozwój szkół  wyższych w Płocku, a więc kontynuację tych bardzo potrzebnych
działań dla miasta. Chcę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym funkcjonują w Polsce trzy ustawy o
szkolnictwie wyższym, wprowadzające różne dla różnych typów szkół wymagania i zobowiązania i
funkcjonowanie w sensie organizacyjnym. Dlatego też nie można sprowadzać również na terenie
miasta Płocka wszystkich tych uczelni czy szkół, które są,  do wspólnego mianownika. Tym nie
mniej oczywiście wszystkie te uczelnie działają w obszarze pewnych ram, bez których oczywiście
nie mogłyby działać. I jedną z nich, też Pan Senator o tym mówił,  chciałem jeszcze raz mocno
zaakcentować. To jest kadra samodzielna, przede wszystkim, doktorzy habilitowani, profesorowie.
Proszę Państwa, kadra, która by się tutaj osiedliła, zamieszkała i tutaj tworzyła i rozwijała szkoły
naukowe,  rozwijała  na  najwyższym  poziomie  dydaktykę  w  mieście.  Nie  zapewni  tego  żaden
profesor,  nawet  najmądrzejszy,  jeżeli  on  będzie  tu  na  jeden,  dwa  dni  przyjeżdżał  do  miasta  i
wyjeżdżał z tego miasta. To muszą  być ludzie, którzy tutaj się zakotwiczą. I o taką kadrę nam
chodzi.  O  taką  kadrę.  I  proszę  Państwa,  z  całym szacunkiem  dla  osób  posiadających  stopnie
doktora, tak już jest w tej nauce i w szkolnictwie wyższym na najwyższym poziomie, że te formy
działania  i  rozwoju  zapewniają  samodzielni  pracownicy nauki,  a  więc  doktorzy habilitowani  i
profesorowie z  tytułami.  O nich musimy walczyć,  zabiegać i  bez  pomocy miasta  uczelnie,  nie
ważne  jakiego  autoramentu,  pod  jaką  ustawę  podpadają,  same  nie  dadzą  sobie  z  tym  rady.
Oczywiście proszę Państwa , możemy różnie interpretować działania uczelni w Płocku, ale musimy
zdawać sobie wyraźnie sprawę z tego, że zmienił się czas, te 5 lat minione to już jest zupełnie inna
historia dla rozwoju uczelni, ale również  dla środowiska płockiego, a mianowicie dzisiaj uczelnie
powinny bardziej otworzyć się przede wszystkim na zewnątrz, nie tylko na kraj, ale również na
zagranicę. Jesteśmy w Unii Europejskiej, to jest już w pewnym sensie truizm, ale uczelnie od dawna
są w tej Unii, jeżeli mamy traktować je jako uczelnie poważne. Po drugie proszę Państwa, musimy
popatrzeć na inną płaszczyznę rozwoju. Już nie ilość i nie wyścig   o to, czy ktoś ma 5 tys., 10 tys.,
2 tys. Studentów, tylko jakość tych studentów. Tej młodzieży będzie coraz  mniej. A po to, żeby
podnosić jakość kształcenia , to znowu wracam do tej, powiem – nieszczęsnej kadry samodzielnej,
ale  nie  tylko,  to   kwestia  zapewnienia  odpowiednich  warunków  studiowania.  Płock  leży
fantastycznie w Polsce, prawie że w centrum, a my najlepszą młodzież tracimy na rzecz innych
uczelni.  Mało  tego,  idzie  ona  studiować  na   podobne  kierunki,  które  mamy  w  Płocku,  czy
specjalności.  A więc pytanie zasadnicze – co zrobić,  żeby ta  młodzież  tutaj  najpierw wybierała
miejsce studiowania, a dopiero później zastanawia się, że pójdzie gdzie indziej. Trzecia sprawa to
zapewnienie takiej jakości kształcenia, takiego dyplomu młodemu człowiekowi, żeby on mógł czy
po pierwszym stopniu, a więc licencjacie, czy po inżynierskim, czy po drugim- magisterium, mógł
wybierać dowolne uczelnie w Europie i dalej kontynuować studia. To jest kolejna, moim zdaniem,
kluczowa  kwestia.  Dlatego  też,  reasumując,  być  może  trochę  przy  długie  moje  wystąpienie,
chciałbym  pod  rozwagę  Państwa  podnieść  myśl  Thomasa  Jeffersona,  który  mówił,  że  trzeba
mądrości,  aby  pojąć  mądrość.  I  sądzę,  że  mądrością  Wysokiej  Rady  będziemy  my  jako
przedstawiciele  uczelni  Płocka  mogli  cieszyć  się  po  podjęciu  ze  wszech  miar  moim  zdaniem
słusznej  uchwały wspomagającej  tych że  naszych płockich  uczelni.   I  na  zakończenie  –  nasza
działalność, mówię: nasza, bo myślę, że oddaję tutaj również formułę różnych działań wszystkich
szkół wyższych tutaj w Płocku, zbiega się dlatego, że my często w sposób pośredni promujemy
bardzo to miasto, mogę o sobie powiedzieć, że wyjeżdżając na szereg kongresów, konferencji, itd.,
nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Reprezentuję w sposób, myślę, że odpowiedzialny i godny,
nasze miasto. I sądzę,  że miasto powinno również widzieć te uczelnie, które są tutaj,  w formie
promocyjnej. Ja chcę powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu, zdaje się, pokazał się taki dodatek w
Gazecie Wyborczej:  "Płock miasto na Skarpie", gdzie jest wiele wspaniałych zdjęć, wiele stron,
wiele ciekawych tekstów  i jednego  zdania o tym, że Płock ma uczelnie wyższe. Trochę szkoda.
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Tym nie mniej sądzę, że w innych aspektach i obszarach działalności promocyjnej miasta miasto nie
będzie o tym i o tych uczelniach zapominać."

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: "Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo! Dyskusja na temat przyszłości i współpracy samorządu  Płocka
z wyższymi uczelniami w Płocku dziś  się rozpoczęła.  Materiał,  który Państwo otrzymaliście na
dzisiejszą Sesję, a wcześniej na komisje był pewnym podsumowaniem dotychczasowej współpracy.
Był również zdiagnozowany na podstawie wcześniejszych kontaktów z uczelniami wyższymi. Były
zdiagnozowane potrzeby wyższych uczelni na najbliższe lata, które, jak się okazało, nieco różnią się
od tych, które były preferowane kilka jeszcze lat temu. Na tej podstawie opracowaliśmy pewien
pakiet możliwych propozycji do współpracy, do ubogacenia tej współpracy. Dzisiejsza dyskusja i
bardzo cenne uwagi, które padły w tej dyskusji, które mam nadzieję będą padały na komisjach i na
różnych zespołach roboczych, doprowadzą do tego, iż na najbliższej, albo najdalej na pierwszej
grudniowej Sesji Rady Miasta Płocka przedstawimy stosowny projekt uchwały, korygujący tą naszą
podstawową uchwałę z roku 1999,  korygujący w zakresie spraw, które  już po tym okresie praktyki
się  zdezaktualizowały,  podtrzymujący te  dobre rzeczy, które  były kontynuowane i  jednocześnie
ubogacający o nowe elementy, elementy, na które również na tej Sesji Państwo zwrócili  uwagę.
Będzie to podsumowanie i jednocześnie odpowiedź samorządu Płocka na nowe wyzwania, na nowe
potrzeby uczelni  wyższych.  Także  jeszcze  raz  gorąco  dziękuję  za  tą  dyskusję  dotychczasową.
Zapraszam do  dyskusji  w ciągu  najbliższego  miesiąca,  gdy będzie  przygotowywana stosowna
uchwała. Mam nadzieję, że będą w niej zawarte wszystkie elementy, które są możliwe do realizacji
przez samorząd Płocka i które będą w pełni, albo przynajmniej prawie w pełni zaspakajać potrzeby
wyższych  uczelni,  szczególnie  potrzeby  w  rozwoju  tych  uczelni.  Na  sesji  listopadowej,  albo
najdalej grudniowej, stosowny projekt uchwały przedstawimy. Dziękuję." 

Ad. pkt 6
"Informacja dot. zaawansowania prac nad realizacją zadania pn. Budowa mostu przez rzekę Wisłę
w Płocku wraz z dojazdami" stanowi  Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: " Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,  Szanowni  Państwo!  Szczegółową  informację  na  temat  zaawansowania  prac  nad
realizacją zadania pn. budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami otrzymaliście
Państwo w stosownym terminie przed sesją. Ja w tym krótkim wprowadzeniu chciałbym zwrócić
uwagę  na  najistotniejsze  tylko  elementy  tej  informacji.  Cała  ogromna  inwestycja  naszego
samorządu  przekraczająca  znacznie  możliwości  finansowe  składa  się  z  kilku  elementów.
Pierwszym jest  most przez rzekę Wisłę,  drugim drogi dojazdowe, trzecim Północna Obwodnica
Płocka  i  czwartym  najmniejszym  roboty  regulacyjne  Wisły  w  rejonie  mostu.  Przechodząc  do
pierwszego zagadnienia chciałbym zwrócić uwagę na dwa dwa podstawowe elementy: na zakres
zaawansowania technicznego i finansowego, który na dzień jest już zrealizowany. Jeśli chodzi o
zaawansowanie techniczne most jest podzielony niejako na dwa mosty: dojazdowy i most w części
głównej nurtowej. Most dojazdowy jest wykonany w 100% w części konstrukcyjnej, natomiast most
główny w  większości  przęseł  jest  już  zmontowany.  Dodatkowo  przęsła  te  opierają  się  na  już
istniejących  i  zmontowanych  pylonach.  Można  więc  powiedzieć,  że  większość  części
konstrukcyjnej  części  nurtowej  jest  również  wykonana.  Zakończenie części  konstrukcyjnej,czyli
połączenie mostu planowane jest na grudzień b.r. i nic na razie nie wskazuje na to, aby ten element ,
ten  termin  nie  był  dotrzymany.  Jeśli  chodzi  o  zaawansowanie  finansowe  -  do   31.12.2003  r.
zaawansowanie  finansowe  było  na  poziomie  54.731.000  zł,  przy  czym  niektóre  faktury  były
zapłacone zgodnie z terminami płatności w roku 2004. Rok 2004 natomiast obciąża budżet miasta
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Płocka w łącznej  kwocie 101.543.000 zł.  Jak duża jest  to kwota, może dla porównania podam
kwotę  wykonania  całości  inwestycji  roku  ubiegłego  na  poziomie  87  mln.  zł.  Jakie  są  źródła
finansowania jeśli chodzi o rok 2004? Otóż budowa mostu przez rzekę Wisłę przewiduje kwotę :
67.150.000,00 zł w tym:
– 9.150.000 zł to są środki  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach zawartej

umowy o 13%-owym finansowaniu tego przedsięwzięcia,
– 10.000.000 zł są to kwoty przyznane z budżetu państwa poprzez kontrakt wojewódzki, poprzez

Sejmik Samorządowy Województwa Mazowieckiego. Na dzisiejszej Sesji już  w sposób
oficjalny będziemy do budżetu tą kwotę przyjmować,

– 3.500.000 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów.
Do 30.09 b.r. łącznie z kwotami za  fakturę z 2003 r. wydatkowano kwotę : 65.845.000 zł.
Do końca b. r. planowana jest do wydatkowania kwota ponad 35.000.000 zł.
Jeśli chodzi o wykonanie finansowe od początku inwestycji do dnia dzisiejszego wynosi ono 
122.583.000 zł co stanowi blisko 75% kosztów całej przeprawy mostowej. 
Na rok 2005 planowana jest do wydatkowania kwota blisko 34.000.000 zł. Źródła finansowania są
takie, jak podałem. Niestety, muszę to z przykrością powiedzieć, że niezrealizowana została jedna z
obietnic  pomocy  miastu  w  finansowaniu  tej  jakże  ważnej  inwestycji  przez  Ministerstwo
Infrastruktury.  Z zapowiadanych na  początku 100 mln  zł  w rozbiciu  na  rok  bieżący i  przyszły
otrzymaliśmy 3, 5 mln zł. Drugi element całej inwestycji są to drogi dojazdowe. Drogi dojazdowe o
długości  prawie  9  km obejmują  cztery odcinki.  I  odcinek od  ul.  Wyszogrodzkiej  do  mostu,  II
odcinek od mostu do ul.  Dobrzykowskiej,  IV odcinek od ul.  Dobrzykowskiej  do węzła  Góry i
wreszcie  V to  jest  druga  jezdnia  północna  ul.  Wyszogrodzkiej  od  ul.  Granicznej  do  ul.  Armii
Krajowej wzdłuż  drogi krajowej nr 62.  Jak przebiega realizacja tego zadania? - jeśli  chodzi o
wykup gruntów pod drogi  dojazdowe do mostu w latach 1988 - do końca 2002 roku pozyskano
około 12% gruntów. Do dnia dzisiejszego na odcinku I pozyskano 100% gruntów, na odcinku II
również  100% gruntów,  na odcinku IV 99% gruntów,  do wykupu pozostaną trzy działki,  na V
odcinku, który został do realizacji uruchomiony dopiero 1,5 roku temu pozyskano już 76% gruntów
i  tutaj  prace  są  o  wiele  sprawniejsze  niż  na  poprzednich  odcinkach.  W dniu   4  maja  2004  r.
złożyliśmy dwa  wnioski  o  przyznanie  dofinansowania  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Rozwoju  Regionalnego  na  realizację  inwestycji  dróg   dojazdowych  do  mostu  w  ramach
Sektorowego  Programu  Operacyjnego  –   Transport.  Wnioski  te  są  rozpatrywane  na  poziomie
Ministerstwa Infrastruktury. I - y etap to jest budowa dróg dojazdowych od ul. Wyszogrodzkiej do
mostu  i od mostu do ul. Dobrzykowskiej tak, aby móc wjechać i wyjechać z mostu na ogólną kwotę
131.291.000 zł. II etap obejmuje pozostałe dwa odcinki IV i V na kwotę  85.000.000 zł. Chciałbym
powiedzieć,  że  w  podsumowaniu  tej  drugiej  inwestycji  budowy  dróg  dojazdowych,  iż  dzięki
znacznemu przyśpieszeniu  procedur i  wykupu jest  bardzo duża szansa,  aby drogi  dojazdowe w
Etapie  I  były   zakończone  w  roku  2005.  Mam  do  tego  podstawy  po  ostatniej  rozmowie  w
Ministerstwie  Infrastruktury  w  Departamencie  Funduszy  Strukturalnych,  gdzie  otrzymałem
zapewnienie, iż otrzymamy dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 75% inwestycji na
realizację  tej  inwestycji.  Taka  obietnica,  choć  jest  tylko  obietnicą,  mam  nadzieję,  że  będzie
zrealizowana. W miesiącu listopadzie ma być podpisana stosowna umowa w tym zakresie. Dlatego
lada dzień  w tym tygodniu najprawdopodobniej ogłaszamy już przetarg na realizację  tej inwestycji
Etapu I-go. Trzeci element całości inwestycji to  jest budowa obwodnicy Północnej. Jak Państwo
wiecie podpisaliśmy umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w marcu bieżącego
roku na realizację Obwodnicy Północnej z Płocka do Goślic. Celem realizacji tej obwodnicy jest
całkowite  wyprowadzenie ruchu tranzytowego i  transportu  ciężkiego z  centrum miasta  Płocka  .
Finansowanie  po  stronie  miasta  na  poziomie  22%.  Obecnie  podjęto  następujące  działania:  jest
opracowywana  koncepcja  budowy  drogi  oraz  przygotowywane  prace  do  wydania  decyzji
lokalizacyjnej, które mają być zakończone do 15 lutego 2005 roku, a całość inwestycji do końca
2007 roku. Rozpoczęliśmy również  po naszej  stronie wykupy gruntów na odcinku w granicach
administracyjnych miasta, wykupiliśmy kilka działek na kwotę blisko 600 tys. zł. I wreszcie czwarta
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inwestycja  najmniejsza  –  roboty  regulacyjne  Wisły  koło  mostu  przebiegają  zgodnie  z
harmonogramem. Wykonanie finansowe to jest blisko 7 mln zł , ponad 96% całej inwestycji. Do
wykonania jest jedynie regulacja Kępy Ośnickiej i w przyszłym  roku będzie to zadanie również
wykonane. I na zakończenie krótkie podsumowanie. Otóż drodzy Państwo. Jeśli miałbym mówić o
plusach całej inwestycji, to na pewno można tutaj wskazać na to, iż inwestycja nie została pomimo
bardzo licznych  problemów przerwana, że budowa mostu jest kontynuowana . Według informacji z
placu budowy jest obecnie trzytygodniowe opóźnienie. Opóźnienia w przeszłości były dużo większe
i udawało się te opóźnienia nadrobić. Tak krótkie opóźnienie nie stanowi żadnego zagrożenia do
terminowego oddania do użytku mostu przez rzekę Wisłę. Wiem, że na jednej z komisji bardzo
szczegółowo omawiano ostatnie problemy związane z sytuacją na moście. Otóż drodzy Państwo ja
w  informacjach  przekazywanych  Państwu  radnym,  przekazywanych  mediom,  przekazywanych
mieszkańcom Płocka starałem się nie mówić o problemach, a były ich, proszę mi wierzyć, setki i
musiałbym pisać bardzo dużo, zapisywać bardzo dużo papierów zupełnie niepotrzebnie dlatego, że
problemy przy takiej  inwestycji  były, są i  będą,  a my jesteśmy po to,  żeby je  jak najsprawniej
rozwiązywać. Pamiętacie Państwo ostatni problem kłótni pomiędzy, gazetowej, przepraszam, kłótni,
pomiędzy generalnym wykonawcą  a  jednym z  podwykonawców i  związane  z  tym napięcia   .
Okazało się, ze problem nie jest aż tak duży, jakby się na pozór wydawał. Podpisano stosowne
porozumienie i inwestycja jest dalej kontynuowana. Podobnym problemem jest obecny, czyli nie
zapłacenie przez miasto dwóch faktur, ostatnich faktur na łączną kwotę 13.487.000 zł netto. Nie
zapłacenie  dlatego,  że  faktury  te  zostały  wystawione  niezgodnie  z  kontraktem obowiązującym
zamawiającego i wykonawcę, czyli miasto Płock i konsorcjum Mosty Łódzkie – Mosty Płockie,
będące generalnym wykonawcą mostu. Dlaczego do tego doszło? - Otóż w tym roku rozpoczęliśmy
negocjacje aneksu do kontraktu. Negocjacje trwały kilka miesięcy. Obejmowały one sporny podatek
VAT  oraz  wiele   innych  technicznych  elementów   i  zamianę  dla  ułatwienia  kwoty,  która  w
kontrakcie  nie  jest  ani  ryczałtową  ani  obmiarową   na  ryczałtową.  Po  długich  negocjacjach  i
uzgodnieniu  aneksu  wystąpiliśmy  do  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  aby  uzyskać
odpowiednią zgodę  na wprowadzenie w życie aneksu. Po uzyskaniu takiej zgody chcieliśmy aneks
podpisać.  Niestety  konsorcjum  odmówiło  podpisania  aneksu.  To  są  fakty.  Jest  możliwość
oczywiście  podpisania  aneksu  w węższym zakresie  uwzględniającym tylko i  wyłącznie  VAT i
elementy  wynikające  z  ustawy  o  zamówieniach  publicznych,  ale  aneks  jest  konieczny  do
podpisania. Ja  nie  chciałbym Państwa zanudzać pewnymi elementami bardzo skomplikowanego
kontraktu,  ale  dwa  elementy bardzo  krótkie  zacytuję.  W jednym z  punktów jest  napisane  coś
takiego: wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy   nie  naruszające   przepisów  ustawy  o
zamówieniach publicznych wymagają pod rygorem nieważności  formy pisemnej. Wymagają pod
rygorem nieważności  formy pisemnej.  To nie  jest  prawdą,  że miasto  nie chce podpisać aneksu
zwiększającego  VAT  z  7%do  22%.  Miasto  oczywiście  będzie  się  domagać  od  Rządu
zrefundowania tej kwoty, ale to jest zupełnie inna sprawa. Miasto jest w stanie taki aneks podpisać i
o tym mówiliśmy, ale  aneks musi  zawierać jeszcze jeden element oprócz skorygowania stawki
VAT, a mianowicie podwyższenie kwoty należytego zabezpieczenia wykonania umowy, co wynika
bezpośrednio z ustawy o zamówieniach publicznych. Jeśli zwiększa się  kontrakt o około 10 mln
musi się zwiększyć również zabezpieczenie wykonania tego kontraktu.  I taka jest geneza i historia
tego  konfliktu,  który szczególnie  na  łamach  mediów  i  na  ostatniej  komisji  Rady  Miasta  się
uwypuklił. Chciałbym jeszcze odnieść się do jednej sprawy, a mianowicie podwykonawców, którzy
wykonują  na  rzecz  generalnego  wykonawcy  pewne  elementy  konstrukcyjne,  zabezpieczające  i
wiele,  wiele  innych,  którzy skarżą  się,  iż  generalny wykonawca  nie  reguluje  płatności  z  winy
miasta, dlatego, że miasto nie płaci generalnemu  wykonawcy. Otóż , już nie będę cytował zapisów
kontraktu, ale z całą pewnością jest tak, iż  generalnych wykonawca przed złożeniem faktury do
miasta  powinni  uregulować  wszystkie  zobowiązania  wobec  podwykonawców.  Są  tam  pewne
wyjątki.  Natomiast  są  również  nie  zapłacone  faktury  z  podwykonawcą  przez  generalnego
wykonawcę  z  miesięcy  w  których  miasto  regularnie,  systematycznie  i  terminowo  płaciło
generalnemu wykonawcy, więc to nie jest problem miasta, ale generalnego wykonawcy. I jeszcze o
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jednej sprawie chciałbym powiedzieć. Otóż tak naprawdę wiele osób  nie wie o co chodzi w tym
zamieszaniu, które w ostatnich dniach powstało.   Zgodnie z tradycyjnym polskim powiedzeniem
jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi oczywiście o środki finansowe. Zapewniam Państwa, że
chodzi  o środki finansowe i  wcale  nie  mam tutaj  na myśli  zwiększenia podatku VAT, który w
związku z  przystąpieniem do Unii Europejskiej wzrósł z 7% do 22%. O zwrot tej kwoty będziemy
się domagać od Rządu Rzeczpospolitej.  Już  zresztą  uruchomiliśmy pewną procedurę,  natomiast
chodzi  o  zwiększenie  generalnie  środków  finansowych  na  kontrakt.  Drodzy  Państwo!
Najważniejszym problemem w tej chwili i zagrożeniem budowy mostu są środki finansowe , które
były, nie mnie, nie pojedynczym osobom na tej sali, w naszym mieście, ale miastu obiecane i nie
została ta obietnica dotrzymana. Ja muszę bardzo oszczędnie gospodarować środkami finansowymi.
Nie  będę  w  żadnym  wypadku  reprezentował  interesów  wykonawcy  generalnego,  czy
podwykonawców.  Ja reprezentuję interesy miasta i zapewniam Państwa, że po za zmianą podatku
VAT żadna złotówka więcej z budżetu miasta po za tą , która została podpisana w kontrakcie, nie
będzie wydatkowana. Choćby nie wiem, jakie były naciski, choćby nie wiem, jaki był lobbing w tej
sprawie,  zapewniam,  że  ani  złotówki  więcej  na  ten  kontrakt  miasto  nie  wyda.  Jednocześnie
zapewniam,  że generalny wykonawca w ramach tej  kwoty kontraktowej  może most  wykonać i
jeszcze na tym zarobi. Troska o wykonanie tej, jakże ważnej dla miasta inwestycji , czyli budowy
mostu,  budowy  dróg  dojazdowych,  Obwodnicy  Północnej  jest  najważniejszym  zadaniem
inwestycyjnym i najważniejszym problemem finansowym z jakim borykamy się tutaj w Ratuszu,
dlatego, że nie  pozwala to zamknąć finansowania budowy mostu.  Zupełnie inna sytuacja jest  z
drogami dojazdowymi, gdzie finansowanie będzie bardzo proste i klarowne – 75% ze środków Unii
Europejskiej, 25% z budżetu miasta. Tutaj w dalszym ciągu liczymy na pomoc budżetu państwa.
Pomoc budżetu państwa w wysokości, może już nie aż tak dużej,  jakie obietnice padały, ale co
najmniej  połowę tego, po prostu  się nam nadzwyczajniej  w świecie należy. Miasto na prawach
powiatu rozpoczęło inwestycję ponad swoje siły finansowe, w związku z tym zobowiązywaliśmy
się kiedyś wszyscy do tego,  że w sprawie budowy mostu,  dróg dojazdowych, będziemy mówić
jednym głosem,  będziemy walczyć  gdzie  to  jest  tylko  możliwe  o  środki  finansowe.  W  ciągu
ostatnich miesięcy niekoniecznie wiele przykładów takiej jednolitości i takiej walki dostrzegłem,
dlatego zakończę to swoje wprowadzenie do tematu jeszcze raz apelem do wszystkich, którzy mogą
gdziekolwiek pomóc w sprawie uzyskania środków finansowych od Ministerstwa Infrastruktury,
generalnie  ze źródła,  które nazywa się budżet państwa, o pomoc,  a nie koncentrowanie się na
jakichś drobnych sprawach które, zapewniam Państwa, za tydzień, dwa, trzy, to jest kwestia tylko
dobrej woli, nie będą istniały i nie będzie żadnego problemu."

Pan radny  Sławomir Goszkowski powiedział: "Szanowni Państwo, Panie Prezydencie,
Panie Przewodniczący! Cieszę się, że na dzisiejszej sesji Rady Miasta Płocka mamy zaszczyt gościć
parlamentarzystów ziemi płockiej. W związku z powyższym mam kilka pytań, na które chciałbym
uzyskać odpowiedź. Chciałbym dowiedzieć się, dlaczego w  budżecie państwa na 2004 rok nie było
zabezpieczonych środków finansowych na realizację tej inwestycji, to jest budowy  II przeprawy
mostowej wraz z drogami dojazdowymi, jak również chciałbym usłyszeć czy w budżecie państwa
na  2005  rok   są  zagwarantowane  środki  na  budowę  mostu  płockiego  i  na  budowę   dróg
dojazdowych. Jeśli  jest  taka kwota -  proszę  ją   określić.  Jeśli  jej  -  brak proszę  o uzasadnienie
dlaczego  jej brak i czy jesteście Państwo w stanie doprowadzić do zabezpieczenia w/w środków
finansowych w budżecie państwa na 2005 rok. Mam również pytanie do Pana Prezydenta – czy
PKN Orlen oraz PERN partycypują w kosztach budowy II przeprawy mostowej wraz z drogami
dojazdowymi? Jeśli partycypują chciałbym usłyszeć w jakiej wysokości. Nadmieniam, że większość
ciężkiego transportu, który porusza się po mieście Płock to transport z Orlenu i do Orlenu. Dziękuję
bardzo."

Pan  Wojciech Jasiński Poseł RP powiedział: "Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Goście! W zeszłym roku  na metro, w pewnym sensie,  środki  zostały zapewnione, a
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nawet  zwiększone.  Tu  akurat  się  mogę  pochwalić,  chociaż  generalnie  jako  parlamentarzyści,
szczególnie  opozycyjni,  niewiele  mogliśmy zrobić.  Chcę  powiedzieć,  że  z  mojej  współpracy z
Panem  Posłem  Marcinkiewiczem,  środki  specjalne  zostały  obcięte  i  one  przeszły  na  jedyny
wówczas  tytuł  budżetowy,  z  którego  mógł  być  finansowany most,  a  mianowicie  na  kontrakty
wojewódzkie i to była jedyna, prawna, realna możliwość. Inne rzeczy, kwestia rozmów, to z tego
wyjdzie, albo nie, natomiast to, co jest na ten rok to Szanowny Panie radny, Szanowni Państwo,
budżet się robi tak, ze się pracuje nad projektem rządowym. W tej chwili prace się rozpoczynają. Na
dziś w budżecie tych pieniędzy nie ma. Nie ma przynajmniej jeśli się czyta, jeśli się próbuje znaleźć
jakiś tytuł z którego można byłoby wziąć. Nie ma z całą pewnością tego w wykazie inwestycji
wieloletnich. Prace nad budżetem się zaczęły w piątek w zeszłym tygodniu. I to jest tyle, co można
powiedzieć, co będzie na rok przyszły. Dziękuję."

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:" Jestem jeszcze winien
odpowiedź na pytanie o zaangażowaniu płockich trzech firm. Podpisane zostało porozumienie w tej
sprawie  z  trzema  firmami  PKN Orlen,  PERN i  Zakładem Energetycznym na   dofinansowanie
budowy mostu w następujących wysokościach: Zakład Energetyczny - 1 mln zł, PERN – 1,5 mln zł,
PKN Orlen – 2, 5 mln zł. Z tego przekazano na konto budowy mostu 500 tys zł z PKN Orlen.
Chciałem jeszcze powiedzieć, iż rozpocząłem rozmowy z nowym prezesem PKN  Orlen na temat
zaangażowania znacznie większego firmy w budowę mostu. Z oczywistych względów, ponieważ
Pan  Prezes  Chalupec  rozpoczął  pracę,  trudno  oczekiwać  na  tak  szybkie  efekty,  choć  z  całą
pewnością rozmowy będą kontynuowane. Jeszcze  w tym tygodniu będzie kolejna rozmowa na ten
temat. Dziękuję."

Ad. pkt. 7

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

Projekty uchwał w sprawach:

1)      wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 623)  

Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 623.

2)      wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Wojewodą  
Mazowieckim dotyczącego powierzenia Miastu Płock prowadzenia niektórych spraw z
zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (druk nr 624)

Pani radna  Anna Kossakowska  powiedziała: "Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Panie  Prezydencie!  W  dniu  dzisiejszym  Rada  Płocka  ma   zaakceptować  wolę  zawarcia
porozumienia  pomiędzy  Prezydentem  a  Wojewodą  Mazowieckim.  Treść  tej  uchwały,  którą
otrzymaliśmy  i  mieliśmy  na  komisjach  jednoznacznie  wskazuje  zamiary  Ratusza,  czy  też
Prezydenta Miasta ,  gdyż nie otrzymaliśmy żadnego projektu porozumienia. W uzasadnieniu do
projektu tej  uchwały nie  podaje  się  żadnych okoliczności,  które wskazywałyby na  zaniechanie,
zaniedbania, lub opieszałość płockiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Należy
zatem  wnioskować,  że  Ratusz  w  specyficzny  sposób  postrzega,  w  przyszłości   oczywiście,
pozytywny  wpływ  na  zakres  prowadzonych  prac  przy  obiektach  zabytkowych  przez  nowego,
powołanego przez  siebie,  Miejskiego Konserwatora.  Należy domniemywać też,  że  chodzi  tu  o
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zwykłe rozgrywki, żeby nie powiedzieć, że chodzi o zagrywki personalne. W związku z tym proszę
o odpowiedź na następujące pytania, zanim podejmiemy tak ważną i istotną decyzję w sprawie tej
uchwały. Czy władze miasta oceniają negatywnie i dlaczego obecnie prowadzone prace i roboty
przy zabytkach, jaki zakres kompetencji chce przejąć Ratusz i ile to będzie kosztowało podatników,
oraz w jaki sposób będzie wyłoniony kandydat, jakie wymogi  będą stawiane temu kandydatowi i
kto wreszcie będzie oceniał przygotowanie merytoryczne  kandydatów, którzy będą ubiegać się o to
stanowisko?  Dla wszystkich na tej sali jest jasne i oczywiste, że w ten sposób  chce się zakończyć
trwającą już dwa lata i przegraną sprawę Jagiellonki, a być może w przyszłości również i innych
zabytków, takich, jak Wieży Ciśnień, Bożnicy, czy też Małachowianki. Wystarczy zajrzeć do prasy
"Gazeta  Wyborcza",  lub  też  na  forum internetowe,  żeby zorientować  się,  że  opinia  publiczna,
mieszkańcy miasta, myślą zdecydowanie inaczej niż Urząd  i niż przedstawiane nam propozycje
uchwał. Żeby nie przedłużać,  reasumując,  w mojej  ocenie  uchwała nie zawiera merytorycznego
uzasadnienia dla wprowadzonych zmian, jak również nie proponuje treści projektu porozumienia.
Jest  raczej  próbą  odsunięcia  kierownika   Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  o
decydowaniu o ochronie zabytków w Płocku. Rodzi ta decyzja, jeżeli ją oczywiście  podejmiemy, w
przyszłości niebezpieczeństwo wymuszania niekorzystnych dla Płocka decyzji w zakresie ochrony
substancji  zabytkowych  przez  Prezydenta  na  spolegliwym Miejskim  Konserwatorze  Zabytków.
Spolegliwym,  bo  z   założenia  będzie  to  pracownik  Ratusza.  Wobec  powyższego  wnoszę  o
odrzucenie uchwały. A tak na marginesie, chyba już najwyższy czas zakończyć  ten chocholi taniec
wokół Jagiellonki. Cała ta afera, a wręcz jak niektórzy nazywają wojną, kosztuje nas podatników
już  bardzo  duże  pieniądze.  Proponuję  o  podjęcie  decyzji  korzystnej,  z  punktu  zarówno  i
ekonomicznego, jak  również korzystnej z punktu dla mieszkańców, bo przypominam, że projekt
przygotowała płocka pracownia. Pracownia, jak się okazuje, cały czas twierdzi,  że chciałaby ten
projekt przekazać miastu za darmo, czy też za przysłowiową złotówkę. Dlatego jeszcze raz wnoszę
o odrzucenie propozycji, odrzucenie tej uchwały. Może najpierw należałoby wyczyścić przedpole,
podjąć pozytywne decyzje w sprawie Jagiellonki,  a  dopiero w przyszłości  myśleć o powołaniu
konserwatora miejskiego, bowiem w tym momencie, w tym czasie przedstawienie nam propozycji
takiej uchwały domniemuje tak, jak wcześniej powiedziałam, że jest to ciąg dalszy nie zakończonej,
a trwającej już dwa lata wojny."

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:" Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado , Szanowni Państwo! Rozpocznę od uzasadnienia merytorycznego propozycji, którą
przedstawiałem Państwu na dzisiejsze  obrady. Otóż nie do końca po podsumowaniu już prawie
dwóch lat mojej działalności jestem zadowolony ze sprawności realizacji niektórych inwestycji .
Jedynym  uzasadnieniem  wprowadzenia  tej  uchwały  jest  poprawa  sprawności  funkcjonowania
procesu inwestycyjnego. Żadnych innych podtekstów tutaj nie ma, dlatego, że przytaczana przez
Panią radną  sprawa  Jagiellonki  będzie  kontynuowana starym trybem, absolutnie  nowy Miejski
Konserwator Zabytków, który ewentualnie, jeśli Państwo radni przyjmiecie uchwałę, zafunkcjonuje
od  1  stycznia  przyszłego  roku,  nie  będzie  tej  sprawy rozpatrywał.  To  po  pierwsze.  Po  drugie
przekazywanie  uprawnień  w  zakresie  rejestracji  zabytków,  w  zakresie   eweidencji  zabytków i
ochrony jest  dziś  rozproszone  na  różnych szczeblach  administracji  i  rządowej  i  samorządowej.
Mam na myśli powiat i administrację gminną. Wiele miast, również na Mazowszu, m.in. Radom, od
jakiegoś czasu przejęły kompetencje miejskiego konserwatora zabytków i funkcjonują w nowym
systemie  organizacyjnym,  co  usprawniło  pracę  administracyjną,  szczególnie  w  zakresie
inwestycyjnym. Porozumienie będzie przedstawione, po akceptacji  Rady Miasta, do negocjacji i do
podpisania.  Pierwszy  etap  zgodnie  z  decyzjami,  jakie  otrzymaliśmy  od  Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków to musi być wola Rady Miasta do podjęcia takich decyzji. Porozumienie i
inne  elementy  określające  przekazanie  konkretnych  obowiązków  jest  dalszym  etapem
wykonawczym i konsumpcji tej uchwały. Kandydat na Miejskiego Konserwatora Zabytków  będzie
wyłoniony  przez  Wojewódzkiego   Konserwatora  Zabytków.  To  nie  Prezydent  Miasta  wyłania
kandydata. Generalnie rzecz  biorąc Miejski Konserwator Zabytków będzie funkcjonował na bardzo
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podobnych zasadach, jak inspektor nadzoru budowlanego, czyli w sferze organizacyjnej  będzie
podległy  Prezydentowi  Miasta,  natomiast  merytorycznie  Wojewódzkiemu   Konserwatorowi
Zabytków,  dlatego  też  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  może  tylko  powołać  Miejskiego
Konserwatora Zabytków. Tak to się stało np. w Radomiu. Wymogi, które  musi spełnić konserwator
zabytków  są  określone  w  odpowiednim  rozporządzeniu,  być  może  Wojewódzki  Konserwator
zażyczy  sobie  jakichś  specjalnych  dodatkowych  kwalifikacji,  ale  to  jest  wszystko  wola
Wojewódzkiego  Konserwatora.  Koszty,  jakie  poniesiemy  w  zakresie  obsługi  Miejskiego
Konserwatora  Zabytków  to  będą  koszty  jednego  etatu,  dlatego,  że  w  zakresie  obsługi
administracyjnej,  czyli  na  początek  dodatkowego  jeszcze  jednego  etatu   będzie  to  osoba
przeniesiona z merytorycznego wydziału Urzędu Miasta Płocka. Nie rozumiem zupełnie porównań,
które  Pani  radna  użyła  w  tym  kontekście  tego  projektu  uchwały  –  Wieża  Ciśnień,  Bożnica,
Małachowianka. Nie sądzę, żeby tutaj były jakiekolwiek problemy. Jeśli chodzi o Wieżę Ciśnień
ewentualny remont musi być z zachowaniem wymogów konserwatorskich. W zakresie Bożnicy, jak
Państwo  wiecie,  podjęliśmy uchwałę,  ale  mnie  wcale  nie  zależy na  sprzedaży tegoż  budynku.
Otrzymałem  informację  od  zainteresowanych  środowisk  i  grup,  które  się  zorganizowały  w
stowarzyszenie,  chcą  od  miasta  odkupić,   bądź  w  jakiejś  formie  pozyskać  ten  budynek,  by
zorganizować tam muzeum. Byłoby to najlepsze rozwiązanie. Nie widzę powodów łączenia tych
dwóch spraw.   Jeśli  chodzi  o  sprawę Małachowianki  –  w miesiącu  listopadzie  przedstawiciele
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  przyjeżdżają  na  stosowne  uzgodnienia  w  zakresie
remontu i rozbudowy naszej płockiej Małachowianki. I też to będzie szło w trybie dotychczasowych
uzgodnień  i   dotychczasowych organizacyjnych spraw.  Natomiast  jeśli   Pani  się  powołuje  na
różnego rodzaju doniesienia, szczególnie forum internetowe "Gazety na Mazowszu", to ja gratuluję
pomysłu, gratuluję również opinii, które Państwo radni sami piszecie  na tym forum. Szkoda tylko,
że chowacie za pseudonimami. Dziękuję."

Pan  radny  Wojciech  Hetkowski  powiedział:  "Ja  chciałem  powiedzieć  tylko  jedno
zdanie. W praktyce w większości krajów świata istnieje  rozdział pomiędzy państwową ochroną
zabytków i działaniami  samorządowi bądź quazi samorządowymi. Konserwator zabytków działa w
oparciu o przepisy prawa, nie jest poddawany naciskom środowiskowym, często jest człowiekiem
nie  znającym  środowiska,  nazwijmy  to  biznesowego,  nie  uczestniczy  w  różnego  rodzaju
przedsięwzięciach lobbistycznych, w tym w wyborach do rady miasta i nie tylko. I taki konserwator
zabytków  niezależny  gwarantuje  po  prostu  to,  że  bezcenne  często,  choć  nie  do  końca  przez
wszystkich zrozumiałe zasoby kulturowe danych obszarów są chronione w sposób szczególny, a
powiedziałbym nawet  z   pieczołowitością godną lepszej sprawy. I dlatego projekt tej uchwały
mnie osobiście zupełnie się nie podoba i przykłady  z wielu, wielu miast, w których dopiero opinia
publiczna na skutek ogromnych protestów – przykład Oświęcimia, doprowadza do zmiany  decyzji,
która służy być może  rozwojowi  gospodarczemu,  a  za to,  myślę,  że  odpowiadamy w znacznej
mierze, a dopiero w dalszej kolejności zachowania świadectwa pamięci. Przykład Radomia to nie
jest najlepszy przykład, bo porównywanie Płocka jako miasta z określoną tradycją,  z określonymi
zabytkami jest porównaniem według mnie złym. Lepiej byłoby podać te przykłady, kiedy niezależne
służby  konserwatorskie  wygrywały  coś,  co  nie  zostałoby   się  w  toku  dyskusji  nad  krótko
pojmowanymi problemami rozwojowymi. I dlatego chciałbym zaapelować do Państwa  radnych o
to, ażebyśmy projekt tej uchwały odrzucili. Dziękuję." 

Pani radna Anna Kossakowska powiedziała: "Ja w tej kolejnej wypowiedzi chciałabym
się  odnieść  tylko do  uzasadnienia,  które  zacytuję  i  proszę  zaraz  o  odpowiedź,  może  nie  Pana
Prezydenta, bo poproszę o szczegóły, czyli poproszę panią Dyrektor. Jest takie zdanie, akapit w
uzasadnieniu:...Zawarcie porozumienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem uporządkuje
i  usprawni  proces  wydawania  decyzji  administracyjnych  określonych  w  ustawach....  To  wobec
powyższego     ja w swojej  wypowiedzi  nie chciałam do takich szczegółów się  odnosić,  ale w
związku z tym, że się nie zgadzam też z wypowiedzią Pana Prezydenta, proszę niech Pani Dyrektor
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czy odpowiedzialny pracownik,  przedstawi  nam,  ile  wniosków o  wydanie  decyzji  wpłynęło  do
delegatury w  ostatnich np. sześciu miesiącach, jakich obiektów zabytkowych dotyczyły wnioski,
jaki był czas opiniowania przez konserwatora od momentu wpływu wniosku do konserwatora i ile
tych  decyzji  zostało  zaskarżonych  i  to  będzie  argument,  że  załóżmy  możemy  podnosić,  że
dotychczasowa współpraca z konserwatorem nie układa się w sposób taki, jaki byśmy sobie życzyli,
a   przede wszystkim Urząd Miasta."

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: " Szanowni Państwo, na
pytanie  Pani  radnej  Kossakowskiej  odpowie  Pani  Dyrektor   Wierzbicka,  jeśli  dysponuje  taką
wiedzą,   natomiast  ja  chciałbym  króciutko  w  dwóch  zdaniach  odnieść  się  do  argumentów  ,
zakończone wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały przedstawił Pan radny Hetkowski. Otóż ja
mogę  przedstawić,  nie  teraz  oczywiście,  ale  w  najbliższych  dniach,  wykaz  miast,  w  których
funkcjonują  miejscy  konserwatorzy  zabytków.  Z  całą  pewnością   wiem,  że  chyba  bardziej
zabytkowy Toruń od Płocka posiada na 100% miejskiego konserwatora zabytków i nie ma żadnych
konfliktów. Oczywiście, że inne miasto. Nie ma dwóch takich samych miast. Natomiast całkowicie
zgadzam się z tą tezą Pana radnego, że miejski konserwator zabytków powinien być niezależny,
apolityczny, nie kandydować w wyborach. Całkowicie się z tym zgadzam. Nadzór merytoryczny
Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków  z jednej strony to zapewnia , tak, jak to jest w przypadku
inspektora nadzoru budowlanego, natomiast z całą pewnością dopilnuję, żeby Miejski Konserwator
Zabytków nie  kandydował  w wyborach ani  parlamentarnych,  ani  samorządowych,  jak to  miało
miejsce dotychczas. Dziękuję."

Pani  Iwona  Wierzbicka Dyrektor  Wydziału  Urbanistyki,  Architektury,  Geodezji  i
Katastru powiedziała:  "Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Jeżeli  chodzi  o ten zapis, o który
pytała Pani radna Kossakowska chciałam wyjaśnić w ten sposób, po pierwsze to, o czy wspomniał
Pan Prezydent na etapie na terenie strefy ochronnej mamy  trzech gospodarzy w tej chwili, czyli
wojewoda, starosta i prezydent jako  przedstawiciel gminy. Z tym podziałem wiąże się istnienie
różnych  dokumentów.  Kompetencje  Konserwatora   Wojewódzkiego  są  zawarte  i  określone
rejestrem zabytków, jest to najbardziej ścisła forma ochrony zabytków, natomiast w kompetencjach
starosty i prezydenta pozostaje tzw. ewidencja zabytków i trzecia forma to jest ochrona zabytków
poprzez  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego.  Ponieważ  w  Płocku  mamy  taką
sytuację, że całe Stare Miasto jako strefa ochrony konserwatorskiej jest uznana za obiekt zabytkowy
czyli jest zarejestrowana w rejestrze zabytków, strefa czyli układ urbanistyczny jest trakowany przez
konserwatorów jako obiekt zabytkowy. W związku z tym pojawiają się trudności w interpretowaniu
sytuacji takiej, że obiekt, który znajduje się na terenie strefy, ale nie jest  obiektem rejestrowym,
czyli podlega ochronie konserwatorskiej z zakresu kompetencji starosty, jest również  traktowany
przez  konserwatorów  jako  obiekt  rejestrowy.  Na  ten  temat  były  dyskusje  między  nami,  a
Konserwatorem Wojewódzkim, wywołane stanowiskiem kontrolera NIK-u, który kontrolował nas
w 2002 roku. Przedstawił nam orzeczenie NSA, które mówiło, że w takich sytuacjach kompetencje
należą do starosty, pomimo, że obiekt jest w strefie ochronnej, ale te właściwości należą do starosty.
Więc to zdanie, które zostało zawarte w uzasadnieniu ma taki właśnie sens, że jeżeli mamy Stare
Miasto bardzo  cenne, które w zasadzie w jakby w zasobach mieszkaniowych miasta stanowi tylko
7% i stanowi o tożsamości  miasta, bo starówka płocka jest  niepowtarzalna. Wszyscy mamy tą
świadomość,  że  tą  część  miasta  trzeba  chronić,  ale  trzeba  chronić  to  miasto,  Stare  Miasto,
kompleksowo, czyli ochrona nie powinna być jedynie na poziomie nadzoru, bo ten nadzór powinien
być również obecny w momencie, kiedy myślimy  o inwestycjach, o zasadach ochrony zabytków, o
kompleksowej polityce ochrony zabytków, bo ochrona zabytków to nie tylko procedury, to przede
wszystkim inwestycje,  to  przede wszystkim sposób podejścia  do zabytków i  tutaj  chciałam się
posłużyć takim przykładem – pewnie  niewiele  osób zauważyło,  że  zniknął  taki  sobie  budynek,
ruina, stojąca przy ulicy Misjonarskiej róg ulicy Kościuszki, niepostrzeżenie się to stało, nie ma
budynku. Oczywiście był to budynek rejestrowy i tak naprawdę te obiekty, które znajdują się w
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rejestrach zabytków nie powinny  być rozbierane.  Nie chcę tutaj  zastanawiać się czy  ktoś jest
winien czy nie, to nie o to chodzi, tylko  sobie  wyobrażam, że gdybyśmy my jako miasto mieli w
zakresie  kompetencji również obiekty rejestrowe to może drogą negocjacji udałoby się oczywiście
z księżmi, którzy byli właścicielami tego budynku, może udałoby się ten budynek  uratować, bo
problem polega na braku pieniędzy.  Może bylibyśmy w stanie wspólnie ten budynek uratować.
Dziękuję bardzo." Dodała następnie: "Pani pytała o sprawy z okresu 6 miesięcy (zwróciła się do
Pani radnej A. Kossakowskiej). Ja z pamięci nie jestem w stanie Pani w tej chwili odpowiedzieć na
to pytanie, ale bez problemu jestem w stanie odpowiedzieć po kilku dniach . Dziękuję."

Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: "Ja myślę tak,
że po to są komisje Rady Miasta, żebyśmy wnikliwie omawiali poszczególne projekty uchwał i
Państwo nie zadaliście tych pytań na komisji, żeby móc się chociażby przygotować o tych ilościach
decyzji, itd. Dzisiaj może by już te informacje były Państwu  przygotowane, tym bardziej, że na
komisjach  bywają  w  większym  zakresie  przedstawiciele  poszczególnych  wydziałów  i   jakby
dysponują większą na ten temat wiedzą. Dziękuję."

Pan radny Piotr Nowicki powiedział: "Panie Przewodniczący prosilibyśmy o dokonanie
przerwy, w czasie której Pani Dyrektor przygotowałaby się do tych pytań. Niestety te pytania nie
padły, komisja trwała 5 godzin, trochę długo. Była tylko jedna Komisja Inwestycji przed Sesją. W
związku  z  tym  sądzę,  że  te  5  minut  starczy,  żeby  pani  Dyrektor  mogła  się  przygotować  i
odpowiedzieć. Dziękuję". 

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:"Ale Panie
radny ja mam taką uwagę – przesuwaliśmy ten punkt wyżej, żebyśmy, że tak powiem , szybciej
procedowali. Teraz znowu przerwa. Wydaje mi się, że może to nie jest zasadne . Może odczekajmy
dwa dni  i  Pani  Dyrektor  w naszych skrzynkach umieści  informacje." Dodał,  iż  był postawiony
wniosek przez Panią radną A. Kossaakowską, żeby ten projekt uchwały zdjąć i dodał,  że jeżeli
będzie  taka  wola,  to  przerwa będzie  głosowana.  Powiedział  również:"Pan  mecenas  mi  udzielił
uwagi, że wtedy byłaby zasadna przerwa , gdyby Pani Dyrektor powiedziała, że to jest autentycznie
możliwe - przygotowanie materiału w ciągu 5 minut. Niestety nie jest. W takim razie proponuję,
żebyśmy przegłosowali. Bardzo proszę o przedstawienie wniosku". 

Pani radna  Barbara Smardzewska – Czmiel   członek Komisji  Uchwał i Wniosków
powiedziała: "Wprawdzie  wniosek nie został przedstawiony na piśmie, ale był zgłoszony ustnie –
wniosek Pani Anny  Kossakowskiej o odrzucenie projektu uchwały pomieszczonego na druku 624".

 Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zwrócił  się do Pana
radnego Sławomira Goszkowskiego Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka o przeliczenie quorum. 

Pan radny Sławomir Goszkowski Sekretarz Sesji Rady Miasta stwierdził, że na sali jest
quorum.  

Pan  Roman  Wróblewski  radca  prawny  powiedział:"Panie  Przewodniczący,  Panie
Prezydencie, Szanowni Państwo! Jeżeli jest to wniosek o odrzucenie uchwały jest to wniosek co do
Państwa  za sposobem głosowania nad podjęciem uchwały, natomiast nie jest to wniosek o zdjęcie
uchwały z porządku obrad, uważam. Są to dwa odrębne wnioski, więc jest to po prostu w ramach
wypowiedzi  Pani  radnej  Kossakowskiej  apelacja  do  radnych,  żeby  głosowali  za  odrzuceniem
uchwały, czyli za głosowaniem przeciw uchwale,  nie jest to wniosek o zdjęcie uchwały z porządku
obrad w zawiązku z tym. Czyli jest to wniosek i apel do sposobu głosowania dla Państwa radnych
w drugiej części , a nie teraz."
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3)      uchylenia uchwały Nr 1168/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w  
sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej
położonej w Płocku przy ul. Jesiennej (druk nr 621)

Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr  621.

4)      przyjęcia przez Gminę Płock w formie darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej  
własność Gminy Łąck (druk nr 620)

Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 620.

5)      ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i  
wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech
lat (druk nr 625)

Pani  radna  Barbara  Smardzewska  –  Czmiel Przewodnicząca  Komisji  Inwestycji,
Rozwoju i  Bezpieczeństwa Miasta, członek Komisji  Uchwał i Wniosków, przedstawiła wniosek
przyjęty na  posiedzeniu  przez  Komisję  Inwestycji,  Rozwoju  i  Bezpieczeństwa  Miasta  o  treści:
Wykreślić w projekcie uchwały – druk 625 w § 6 punkt 2, który brzmi: Upoważnia się Prezydenta
Miasta  Płocka  do  samodzielnego  decydowania  w sprawie  odstąpienia  od przetargowego  trybu
zawierania umów o których mowa w § 6 ust. 1. Poinformowała jednocześnie: "wniosek ten został
przyjęty większością głosów, natomiast projekt uchwały, który konsumuje ten wniosek  nie został
przegłosowany."

Pan  Tomasz  Kolczyński  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  "Panie
Przewodniczący,  Wysoka  Rado!  Chciałbym  się  ustosunkować  do  zgłoszonego  wniosku  przez
Komisję Inwestycji Miejskich. Ten zapis jest powieleniem z poprzedniej uchwały Rady Miasta na
druku nr 795, który upoważniał Prezydenta do wyboru formy dzierżawy. Jeśli byśmy zastosowali to,
co  proponuje  komisja  Rady  Miasta,  to  cały  § 6  w  zasadzie  traci  sens.  Jeśli  chodzi  o
wydzierżawianie np. na cele  handlowe i wszystko to miało być wydzierżawiane w sposób  zgodnie
z  procedurą  przetargową,  to  chociażby  pojawiające  się  takie  imprezy,  czy  możliwość  dla
mieszkańców, jak wesołe miasteczko, przyjeżdżający cyrk do Płocka, który zgłasza  się w krótkim
czasie w zasadzie przed imprezą, jest to jedno, dwudniowe wydzierżawienie terenu. Jeśli  byśmy
mieli na to wszystko przeprowadzać przetargi, czyli to sobie nie wyobrażam, jak może to wszystko
zafunkcjonować. Do trzech lat Prezydent może zgodnie ze swoimi kompetencjami wydzierżawiać
określone tereny, grunty czy pod uprawy rolne. Jeśli chodzi powyżej 5 lat, jeśliby konsumować ten
wniosek Rady Miasta, czyli  dotychczasowi dzierżawcy, którzy występują o przedłużenie dzierżawy
i nikt inny  nie jest zainteresowany takim terenem pod uprawy. Państwo radni już wielokrotnie się
pytaliście o to,  jak to jest  realizowane,  że przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, odpowiednie
ogłoszenia i mimo to nikt  nie pojawia się, żeby być zainteresowanym danym gruntem, to jakby
narzucenie woli takiej, że koniecznie to musi być przez przetarg to też nic jakby nie spowoduje i nie
uatrakcyjni tych ofert i jakby lawina chętnych nagle nie zacznie napływać do Urzędu. Więc jest to
przedstawiona uchwała, zmiana w tej uchwale, próba jakby uporządkowania i przedstawienia takiej
oferty i  dzierżawcom i  po to,  żeby jeszcze bardziej  zwiększać  dochody miasta,  z  tych właśnie
obszarów,  jakimi  się  zajmuje  obrót  nieruchomościami.  Po  prostu  jak  prześledzicie  Państwo
wpływywy chociażby z tych dzierżaw one systematycznie co roku wzrastają. Po prostu coraz więcej
obszarów jest obejmowanych. Po prostu jest to ofertą dla ludzi, dla mieszkańców Płocka, zresztą
nie tylko, którzy bardzo chętnie wtedy korzystają zgodnie z  zarządzeniem Prezydenta, gdzie na
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wszystkie te cele są ustalone stawki dzierżawy. Dziękuję".

Pani  radna  Barbara  Smardzewska  –  Czmiel  członek  Komisji  Uchwał  i  Wniosków
przedstawiła wniosek przyjęty na posiedzeniu  Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej o
treści: Zapisać w projekcie uchwały 625 w § 6 podpunkt a) na cele handlowe grunty o powierzchni
do 1000 m² na okres do 10 lat.

6)      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic:  
Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego w Płocku (druk nr 626)

Pan  Tomasz  Kolczyński  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  "  Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado! Przedstawiamy Wysokiej  Radzie  projekt  uchwały miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego   obszaru  położonego  w  rejonie  ulic   Strzeleckiej,
Sienkiewicza  i  Al.  Kilińskiego.  Chciałbym  Wysoką  Radę  poinformować,  że  cała  procedura
zakończona została odnośnie   dochodzenia do uchwalenia tego planu, właśnie planu objętego  tego
terenu i Wysoka Rada podejmując tą uchwałę stanowi prawo lokalne, jakim jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.  To pozwoli nam w najbliższym czasie, latach, podjąć działania
w celu prawidłowego zagospodarowania tego obszaru.

Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 626.

7)      wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy  
Parowa w Płocku (druk nr 627)

Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 627.

8)      wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Miodowej w Płocku  
(druk nr 628)

Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 628.

9)      wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Medycznej w Płocku  
(druk nr 629)

Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 629.

10)  zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok (druk nr 630)  

Do projektu uchwały na druku nr 630 autopoprawkę zgłosiła Pani Barbara Szurgocińska
Skarbnik Miasta Płocka (autopoprawka stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu). 

Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 630.
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11)  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup autobusów dla
Komunikacji Miejskiej Płock III etap” - zakup 6 sztuk. (druk nr 631)

Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 631.

12)     wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka na posrebrzanych łyżeczkach  
produkowanych przez Warszawską Fabrykę Platerów HEFRA S.A. (druk nr 632)

Pan radny Andrzej Nowakowski Przewodniczący Komisji d/s Organizacji Pracy Rady
powiedział:  "Jako  Przewodniczący  Komsiji  d/s  Organizacji  Pracy  Rady  Miasta  w  związku  z
wnioskiem tutaj Pana Wiceprzewodniczącego Rady chciałbym dwa zdania wyjaśnienia, zwłaszcza
skierowane w kierunku mediów. Ten projekt uchwały musiał się pojawić na Sesji i na komisjach ze
względu na to, że tak przewiduje Statut Miasta Płocka i tutaj nie było  możliwości innej, natomiast
on pojawił się właściwie na każdej komisji ze względu na to, że przygotowywany jest przez Ratusz
projekt  uchwały   liberalizujący  Statut  Miasta  w  kwestii  używania  herbu  miasta  na  wzór  np.
Gdańska. Stąd troszeczkę zamieszania tak w mediach, jak i na komisjach, ale sądzę, że już niedługo
takie uchwały nie będą się pojawiały ze względu na ten przygotowywany przez Ratusz. Dziękuję
bardzo."

Pan  Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: "Ja chciałbym tylko
dodać do tej wypowiedzi  Pana radnego, że jeśli  nam się uda to na najbliższą  sesję listopadową
właśnie takie zmiany zostaną przygotowane, takie podejście kompleksowe do nie tylko herbu, ale i
flagi, którą mamy w mieście. Także myślę, że w listopadzie to będzie Wysoka Rada  miała okazję
przyjąć. Dziękuję bardzo."

W tym miejscu obrad Rady Miasta została ogłoszona przerwa  od godz. 12.15 do godz. 13.00.
Obrady zostały wznowione o godz. 13.30.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

Projekty uchwał w sprawach: 

1)      wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 623)  

Projekt uchwały zamieszczony na druku nr 623 został poddany pod głosowanie:
Wynik głosowania:
za - 19
przeciw -0 
wstrzymujące - 0
Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu. 

UCHWAŁA NR 589/XXXII/04  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  października
2004 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka stanowi
ZAŁĄCZNIK NR 11  do niniejszego protokołu.
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2)      wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Wojewodą  

Mazowieckim dotyczącego powierzenia Miastu Płock prowadzenia niektórych spraw z
zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (druk nr 624)

 Projekt uchwały  zamieszczony na druku nr 624  został poddany pod głosowanie:
Wynik głosowania:
za - 10
przeciw -7 
wstrzymujące - 2

   Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu. 

UCHWAŁA NR 590/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października
2004  roku  w  sprawie  wyrażenia  woli  zawarcia  porozumienia  pomiędzy
Prezydentem  Miasta  Płocka  a  Wojewodą  Mazowieckim  dotyczącego
powierzenia  Miastu  Płock  prowadzenia  niektórych  spraw  z  zakresu
właściwości  Mazowieckiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków stanowi
ZAŁĄCZNIK NR 12 do niniejszego protokołu.

3)      uchylenia uchwały Nr 1168/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w  
sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej
położonej w Płocku przy ul. Jesiennej (druk nr 621)

Projekt uchwały  zamieszczony na druku 621  nr został poddany pod głosowanie:
Wynik głosowania:
za -17 
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu. 

UCHWAŁA NR 591/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października
2004 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 1168/LVI/02 Rady Miasta Płocka z
dnia 24 września 2002 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego  nieruchomości  zabudowanej  położonej  w  Płocku  przy  ul.
Jesiennej stanowi ZAŁĄCZNIK NR 13  do niniejszego protokołu.

 

4)      przyjęcia przez Gminę Płock w formie darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej  
własność Gminy Łąck (druk nr 620)

Projekt uchwały  zamieszczony na druku nr 620 został poddany pod głosowanie:
Wynik głosowania:
za - 16
przeciw -3 
wstrzymujące - 0
Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu. 

UCHWAŁA NR 592/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października
2004  roku  w  sprawie  przyjęcia  przez  Gminę  Płock  w  formie  darowizny
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nieruchomości  zabudowanej  stanowiącej  własność  Gminy  Łąck stanowi
ZAŁĄCZNIK NR 14  do niniejszego protokołu.

5)      ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i  
wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech
lat (druk nr 625)

     Pod głosowanie został poddany wniosek Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta  o  treści:  Wykreślić  w projekcie  uchwały  –  druk  625 w  § 6  punkt  2,  który  brzmi:
Upoważnia  się  Prezydenta  Miasta  Płocka  do  samodzielnego  decydownia  w  sprawie
odstąpienia od przetargowego trybu zawierania umów o których mowa w § 6 ust. 1. 
Powyższy wniosek został odrzucony w wyniku głosowania (za wnioskiem – 0, przeciw – 10,
wstrzymujących – 3).

Pod głosowanie poddany został wniosek Komisji  Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej o treści:  Zapisać w projekcie uchwały 625 w  § 6 podpunkt a) na cele handlowe
grunty o powierzchni do 1000 m² na okres do 10 lat.
Powyższy wniosek został odrzucony w wyniku głosowania (za wnioskiem – 4, przeciw – 9,
wstrzymujących – 2)

Projekt uchwały  zamieszczony na druku nr  625  został poddany pod głosowanie:
Wynik głosowania:
za - 10
przeciw - 0
wstrzymujące - 8
Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu. 

UCHWAŁA NR 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004
roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości  przez gminę oraz
zbywania,  zamiany,  obciążania  i  wydzierżawiania  nieruchomości  będących
własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat stanowi ZAŁĄCZNIK NR 15
do niniejszego protokołu.

6)      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic:  
Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego w Płocku (druk nr 626)

Projekt uchwały zamieszczony na druku nr 626 został poddany pod głosowanie:
Wynik głosowania:
za - 19
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu. 

UCHWAŁA NR 594/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października
2004 roku w sprawie  Miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego
w Płocku stanowi ZAŁĄCZNIK NR 16  do niniejszego protokołu.
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7)      wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy  
Parowa w Płocku (druk nr 627)

Projekt uchwały zamieszczony na druku nr 627 został poddany pod głosowanie:
Wynik głosowania:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu. 

UCHWAŁA NR 595/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października
2004  roku  w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości  zabudowanej
stanowiącej  własność  Gminy  Płock  przy  ulicy  Parowa  w  Płocku  stanowi
ZAŁĄCZNIK NR 17 do niniejszego protokołu.

8)      wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Miodowej w Płocku  
(druk nr 628)

Projekt uchwały zamieszczony na druku nr 628 został poddany pod głosowanie:
Wynik głosowania:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu. 

UCHWAŁA NR 596/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października
2004 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy
Płock  przy  ul.  Miodowej  w Płocku  stanowi  ZAŁĄCZNIK NR 18   do  niniejszego
protokołu.

9)      wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Medycznej w Płocku  
(druk nr 629)

Projekt uchwały  zamieszczony na druku nr 629 został poddany pod głosowanie:
Wynik głosowania:
za - 17
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu. 

UCHWAŁA NR 597/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004
roku w sprawie wydzierżawienia  gruntu  stanowiącego własność Gminy Płock
przy ulicy Medycznej w Płocku stanowi ZAŁĄCZNIK NR 19  do niniejszego protokołu.
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10)  zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok (druk nr 630)  

Projekt uchwały zamieszczony na druku nr 630  (wraz z autopoprawką) został poddany pod
głosowanie:
Wynik głosowania:
za - 14
przeciw - 0
wstrzymujące - 5
Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu. 

UCHWAŁA NR 598/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października
2004 roku w sprawie  zmian  w Budżecie  Miasta  Płocka na 2004 rok stanowi
ZAŁĄCZNIK NR 20  do niniejszego protokołu.

11)  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup autobusów dla
Komunikacji Miejskiej Płock III etap” - zakup 6 sztuk. (druk nr 631)

Projekt uchwały zamieszczony na druku 631 nr został poddany pod głosowanie:
Wynik głosowania:
za - 17
przeciw -0 
wstrzymujące - 2
Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu. 

UCHWAŁA NR 599/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października
2004  roku  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu
Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w Warszawie na dofinansowanie
przedsięwzięcia  pn.  „Zakup  autobusów dla  Komunikacji  Miejskiej  Płock  III
etap” - zakup 6 sztuk stanowi ZAŁĄCZNIK NR 21  do niniejszego protokołu.

12)     wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka na posrebrzanych łyżeczkach  
produkowanych przez Warszawską Fabrykę Platerów HEFRA S.A. (druk nr 632)

Projekt uchwały zamieszczony na druku nr 632 został poddany pod głosowanie:
Wynik głosowania:
za - 15
przeciw - 0
wstrzymujące - 2
Uchwała został podjęta w jawnym głosowaniu. 

UCHWAŁA NR 600/XXXII/04  Rady Miasta  Płocka  z  dnia  26  października
2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka
na  posrebrzanych  łyżeczkach  produkowanych  przez  Warszawską  Fabrykę
Platerów HEFRA S.A. stanowi ZAŁĄCZNIK NR 22  do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 8

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka złożył sprawozdanie z pracy między
sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 19.09.2004 r. do 26.10.2004 r. . Poinformował:
– podpisane zostało porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Płock a miastem

Thurrock,
– "wniosek  o  dotację  na  budowę  dróg  dojazdowych  do  nowego  mostu  przeszedł  wszystkie

szczeble  kontroli  i  analizy.  Podczas  ostatniej  wizyty  i  rozmowie  z  dyrekcją  Departamentu
Finansowania  Infrastruktury  Funduszy  Europejskich  w  Ministerstwie  Infrastruktury
otrzymaliśmy zapewnienie  otrzymania środków i podpisania umowy w listopadzie  bieżącego
roku na I etap  budowy dróg dojazdowych, dlatego w ciągu kilku dni  ogłosimy przetarg na
budowę dróg",

– "ostatnie  tygodnie   to  bardzo  intensywna  praca  nad  przyszłością  kilku  spółek  gminy,
mianowicie:  PEC-u,  ARS-u,  Wodociągów  Płockich,  Funduszu  Poręczeń  Kredytowych  oraz
Parku Przemysłowo – Technologicznego. Rozważane są różne możliwości ich funkcjonowania z
zachowaniem najważniejszych elementów to  jest  utrzymania  miejsc  pracy oraz  zapewnienie
rozwoju  firmom.  Możliwości  te  to  zarządzanie  operacyjne,  bezpieczeństwo  publiczno  –
prywatne , sprzedaż, łączenie oraz pozostawienie firm w dotychczasowej formule organizacyjno
– prawnej. Żadne decyzje jednak jeszcze w odniesieniu do żadnej ze spółek nie zapadły",

– odbyło się w Imielnicy i Borowiczkach V spotkanie osób niepełnosprawnych i ich środowisk
pod hasłem: "Wspólnie możemy więcej",

– odbyły się (zorganizowane wspólnie z Kurią Diecezjalną) IV Dni Papieskie,    
– w 20 rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się uroczystości w Kościele pod wezw.

św. Stanisława Kostki, 
– odbyły  się  uroczystości  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  (wręczone  zostały  nagrody

Prezydenta Miasta Płocka dla najlepszych nauczycieli),
– płockie wyższe uczelnie inaugurowały rok akademicki, 
– trwa obecnie ostatnia faza przygotowań do II edycji Funduszu Grantowego, 
– do  końca  zmierza  budowa  Muzeum  Mazowieckiego  –  I  etapu;  obecnie  trwają  prace  nad

zorganizowaniem przeprowadzki, w której będzie uczestniczył również samorząd Płocka, 
– odbyło się kilka spotkań z radami i mieszkańcami osiedli, środowiskami zrzeszonymi w różnych

organizacjach pozarządowych,
– odbyło się w Ratuszu spotkanie z nowym Prezesem PKN Orlen Igorem Chalupcem,
– przedstawiciele  samorządu  uczestniczyli  w  przedsięwzięciach,  wśród  których  były  m.in.:

podpisanie  umowy  dotyczącej  przekazania  pieniędzy  na  budowę  mostu   z  Kontraktu
Wojewódzkiego,  udział  w  pracach  zarządu  Związku  Gmin  Regionu  Płockiego,  rozmowy z
samorządem Bratysławy, robocza wizyta w Mediolanie, Turynie i Como w związku z projektem
informatyzacji Płocka, uroczystości z  okazji zakończenia sezonu żeglarskiego, uroczystości z
okazji  otwarcia  Multi  Banku,  uroczystości  z  okazji  Dnia  Łącznościowca,  Dni  ONZ  w
Warszawie,  Piknik  MTBS-  u  dla  mieszkańców  Podolszyc,  koncert  symfoniczny  z  okazji
Międzynarodowego Dnia Muzyki, wręczenie dyplomów najlepszym uczniom szkół średnich (są
to stypendia Prezesa Rady Ministrów),

– w okresie od 28.09.04 r. do 25.10.2004 r. radni zgłosili 66 interpelacji. Udzielono odpowiedzi na
59 interpelacji. W ciągu obecnej kadencji radni zgłosili 911 interpelacji,

– w okresie od 28.09.04 r. do 25.10.2004 r. wydano ogółem 82 delegacje dla pracowników Urzędu
Miasta, w tym dla Pana Tomasza Kolczyńskiego Zastępcy Prezydenta Miasta i Pani Barbary
Szurgocińskiej  Skarbnika  Miasta  Płocka  do  Warszawy na  Forum Samorządowe,   dla  Pana
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Tomasza Kolczyńskiego Zastępcy Prezydenta Miasta do Łeby na spotkanie z władzami gminy
Łeba, dla Pani Krystyny Kowalewskiej Sekretarza Miasta  do Warszawy na udział w konferencji
organizowanej w ramach Forum Biznesu.

Pan  Mirosław Milewski  Prezydent Miasta Płocka przedstawił informację Prezydenta
Miasta  Płocka  z  analizy  oświadczeń  majątkowych,  złożonych  w  2004  roku.  Poinformował:
"zgodnie  z  dyspozycją  przepisu  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym
przedkładam  Radzie  Miasta  Płocka  informację  z  analizy  oświadczeń  majątkowych  osób
zobowiązanych do  ich  złożenia.  Oświadczenia  majątkowe wraz  z  kopią  zeznania  o  wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni zobowiązane były złożyć w dwóch
egzemplarzach  w  terminie  do  30  kwietnia  2004  roku  następujące  osoby:  Zastępcy Prezydenta,
Sekretarz  Miasta,  Skarbnik  Miasta,  Kierownicy  jednostek  organizacyjnych  gminy,  osoby
zarządzające i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną, osoby wydające decyzje
administracyjne  w  imieniu  Prezydenta  Miasta.  Zobowiązanych  do  złożenia  przedmiotowych
oświadczeń  do  30  kwietnia  2004  roku  158  osób.   Jedna  osoba  pełniąca  obowiązki  Dyrektora
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 nie złożyła oświadczenia  majątkowego. 10   osób
złożyło przedmiotowe oświadczenia  po terminie tj.   po 30 kwietnia 2004 r. W  177 poddanych
analizie oświadczeniach majątkowych zostały stwierdzone  następujące nieprawidłowości – i to są
grupy nieprawidłowości oraz ilość osób u których stwierdzono daną nieprawidłowość:
– brak  określenia  przynależności  poszczególnych  składników  majątkowych  dochodów  i

zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową – 73
osoby

– brak informacji o działce zabudowanej domem – 19 osób
– brak innych informacji dot. nieruchomości, mieszkań – 41 osób
-    brak treści poszczególnych punktów  oświadczenia majątkowego – 24 osoby
– rozbieżności  dochodów z  załączonym zeznaniem o wysokości  osiągniętego dochodu w roku

podatkowym za 2003 r. - 63 osoby
– brak informacji nt.uczestnictwa w organach spółek prawa handlowego/ spółdzielniach – 3 osoby
– brak określenia zdarzenia, w związku z którym zaciągnięto zobowiązanie -7 osób
– inne, np. brak daty, nazwiska rodowego, funkcji, itd.– 15 osób
– brak  ścisłych informacji nt. działalności gospodarczej – 7 osób
– brak jednego egzemplarza oświadczenia majątkowego – 9 osób
– brak ścisłych informacji dot. zasobów pieniężnych – 1 osoba
– brak PIT lub załączników  dodatkowych – 22 osoby
– brak treści oświadczeń  składanych  na podstawie art.24 – 16 osób.

W  związku  z  nieprawidłowościami  stwierdzonymi  w  analizowanych
oświadczeniach majątkowych  zostały podjęte następujące  działania:

1. Osoby, u których stwierdzono  nieprawidłowości  zostały zobowiązane do złożenia pisemnego
oświadczenia  dotyczącego  niezamieszczenia  wymaganych  informacji  w  oświadczeniach
majątkowych.
Wszystkie osoby złożyły informacje wyjaśniające, za wyjątkiem jednej osoby pełniącej wówczas
obowiązki Dyrektora MOPS. Aktualnie osoba ta przebywa na urlopie bezpłatnym.

2. Ustalono, iż w sześciu przypadkach  zachodziło podejrzenie naruszenia zakazu z art. 4 ustawy o
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 
polegające  na  prowadzeniu  działalności  gospodarczej,  członkostwie  w  radzie  nadzorczej
spółdzielni, posiadaniu w  spółkach prawa handlowego udziałów przedstawiających więcej niż
10 % kapitału zakładowego. W toku postępowania wyjaśniającego, a zwłaszcza na podstawie
szczegółowych wyjaśnień  osób zainteresowanych stwierdzono, iż  nie zachodzą podstawy do
stwierdzenia o naruszeniu ww. zakazów.

Ponadto informuję, iż złożone oświadczenia majątkowe oraz oświadczenia wyjaśniające



32
zostały  przekazane  do  analizy  do  właściwych  Urzędów  Skarbowych.  Wszystkie  oświadczenia
majątkowe wraz ze złożonymi oświadczeniami wyjaśniającymi  udostępnione zostały  w Biuletynie
Informacji Publiczej.
Środki prawne przewidziane za niezłożenie lub nieterminowe  złożenie oświadczeń majątkowych.
W  związku  z  naruszeniem  przepisów  ww.  ustawy,  dotyczących terminu  składania  oświadczeń
majątkowych   zastosowane zostały następujące  środki  :za niezłożenie oświadczenia majątkowego
osoba  została  odwołana  z  pełnionej  funkcji  oraz  została  zobowiązana  do  zwrotu  kwoty
jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę; za złożenie oświadczenia majątkowego po terminie -
sankcję w postaci utraty wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno  być złożone do dnia
złożenia oświadczenia, zastosowano wobec czterech  osób :

W stosunku  do  jednej  osoby -  pracownicy Urzędu  Miasta  Płocka  nie  zastosowano
sankcji, o której mowa wyżej z powodu jej długotrwałej choroby. Od  6 grudnia ubiegłego roku  do
31  sierpnia  b.r..  pozostawała   nieprzerwalnie   na  zwolnieniu  lekarskim  i  korzystała  z  zasiłku
chorobowego.

Zostało  również dokonane, zgodnie z art. 24 h ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym,
porównanie  treści  analizowanych  oświadczeń  majątkowych  oraz  załączonych  kopii  zeznań  o
wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym  z treścią złożonych w 2003 r. oświadczeń
majątkowych  oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w
roku podatkowym . Porównanie to nie budziło wątpliwości. Ponadto informuję, iż 8 oświadczeń  z
uwagi  na  okres  powstania  zobowiązania  do  ich  złożenia,  aktualnie  poddawanych  jest
analizie.Wyniki  analizy  zostaną  przedstawione   w  roku  przyszłym.  Jeszcze  raz  informuję,  iż
wszelkie szczegółowe informacje łącznie z oświadczeniami majątkowymi plus wyjaśnienia złożone
po  zgłoszeniu  nieprawidłowości  są   zamieszczone  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu
Miasta Płocka.”

Ad. pkt 9
Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami

Rady od dni 29.09.2004 r. do 26.10.2004 r. przedstawił Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka. Poinformował:
– podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Płockiem a gminą Thurrock,
– Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący Rady Miasta  uczestniczył  w  wernisażu  malarstwa

Danuty Orskiej  zorganizowanym przez Zarząd SM Chemik i kierownictwo Klubu Osiedlowego,
– Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczył w inauguracji roku

akademickiego na Politechnice Warszawskiej w Warszawie,
– Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  uczestniczył  w  w  koncercie

symfonicznym z  okazji  Międzynarodowego Dnia  Muzyki   w wykonaniu  Płockiej  Orkiestry
Symfonicznej, 

– Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący
Rady  Miasta  Płocka  uczestniczyli  w  inauguracji  roku  akademickiego  w  Szkole  Nauk
Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku,

– Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczył w inauguracji roku
akademickiego w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica,

– Pan Tomasz Korga  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczył w XVI Sesji Rady
Mieszkańców Osiedla "Dobrzyńska",

– Pan  Lech  Latarski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  i  Pan  Tomasz  Korga
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczyli w V spotkaniu osób niepełnosprawnych
i  ich  środowisk  pod  hasłem:"Wspólnie  możemy więcej"  w  Parafii  św.  Jakuba  Apostoła  w
Płocku,
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– Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  uczestniczył  w   IV  Dniach

Papieskich,
– Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczył w inauguracji Roku

Akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, 
– Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczył w obchodach Dnia

Edukacji Narodowej w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej, 
– Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  i  Pan  Lech  Latarski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka  uczestniczyli w uroczystej mszy św. w Kościele pod
wezw. św. Stanisława Kostki w 20 rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki,

– Pan  Lech  Latarski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  uczestniczył  w  finałowym
koncercie z okazji XIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej pt. "Życzymy, życzymy" w hołdzie
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II,

– Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  i  Pan  Lech  Latarski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka  uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego w
Punkcie Konsultacyjnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Płocku,

– Pan  Lech  Latarski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  uczestniczył  na  zaproszenie
Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w festynie Zagrosada,

– odbyły się trzy spotkania z  przewodniczącymi klubów, przyjęcia interesantów,  rozpatrywano
korespondencję, udział w pracach komisji Rady Miasta Płocka.

             Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił informację na
temat  złożonych  oświadczeń  majątkowych  radnych  Rady  Miasta  Płocka.  (informacja  stanowi
Załącznik Nr 23  do niniejszego protokołu).  

Ad. pkt 10
Radni Rady Miasta Płocka zgłosili następujące interpelacje:

1/ Pani radna Grażyna Opatrzyk:
– dot. unieważnienia przetargu na kredyt opiewający na kwotę 41 mln zł z przeznaczeniem na

budowę mostu i dróg dojazdowych (Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu),
– dot. umieszczenia w projekcie budżetu na 2005: inwestycji – budowa ul. Jesiennej – sięgacz do

Piłsudskiego  oraz  sięgacz  ul.  Wyszogrodzka,  zadania  –  remont  ul.  Dobrowolskiego  wraz  z
chodnikami, zadania – remont ul. Gintera wraz z chodnikami (Załącznik Nr 25 do niniejszego
protokołu),

– dot.  terenów  piknikowych  dla  mieszkańców  w  okolicach  lotniska  (Załącznik  Nr  26   do
niniejszego protokołu),

– dot. Płockiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (Załącznik Nr 27  do niniejszego protokołu),
– dot.  problemu  zapłaty za  wjazdy wybudowane  przez  wykonawców  inwestycji  II  przeprawa

mostowa przez rz. Wisłę (Załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu),
– dot. basenu Podolanka (Załącznik Nr 29  do niniejszego protokołu),
– dot. remontu chodników w okolicach Bielskiej 26 oraz miejsc parkingowych w tym obszarze

(Załącznik Nr 30  do niniejszego protokołu),
– dot.  wybudowania  oświetlenia  na  rozwidleniu  dróg  prowadzących  do  Gór  i  Ciechomic

(Załącznik Nr 31  do niniejszego protokołu),
– dot.  remontu deptaka przy basenie  na  ul.  Kobylińskiego (Załącznik Nr 32   do niniejszego

protokołu),
– dot. sauny na basenie Podolanka (Załącznik Nr 33  do niniejszego protokołu),
– dot.  zapisania  w  projekcie  budżetu   na  2005  rok  zadania  –  nasadzenie  drzew  przy  ul.
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Piłsudskiego (Załącznik Nr 34  do niniejszego protokołu),

– dot. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (Załącznik Nr 35  do niniejszego protokołu),

2/ Pan radny Andrzej Nowakowski:
– dot.  zasad  finansowania  uczęszczania  dzieci   w wieku  lat  6  do  oddziałów "0"  w  szkołach

podstawowych i w przedszkolach (Załącznik Nr 36  do niniejszego protokołu),
– dot. kosztów funkcjonowania oraz zobowiązań finansowych ZUOK Kobierniki (Załącznik Nr

37 do niniejszego protokołu),
– dot.  rozważenia  możliwości  prywatyzacji  spółek  miejskich  oraz  prywatyzacji  działalności

gospodarczej prowadzonej przez Książnicę(Załącznik Nr 38 do niniejszego protokołu),

3/ Pan radny Wiesław Kossakowski:
– dot. wywozu odpadów  przez SITA PGK do ZUOK Kobierniki (Załącznik Nr 39 do niniejszego

protokołu),

4/ Pan radny Jerzy Seweryniak:
– dot.  podwyższenia  pobocza  na  ul.  Ciechomickiej,  Łąckiej  i  Góry  (Załącznik  Nr  40 do

niniejszego protokołu),
– dot.  przestawienia  słupów  telefonicznych  na  ul.  Ciechomickiej  (Załącznik  Nr  41   do

niniejszego protokołu),
– dot. usunięcia karp na ul. Ciechomickiej (Załącznik Nr 42  do niniejszego protokołu),

5/ Pan radny Marek Krysztofiak:
– ujednolicenia tablic z nazwami ulic miasta (Załącznik Nr 43  do niniejszego protokołu),

6/ Pan radny Jacek Szubstarski:
– dot. szkoleń, w których wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta w roku 2004 (Załącznik Nr 44

do niniejszego protokołu),
– dot. interpelacji nr BRM.0057/850/04 (Załącznik Nr 45  do niniejszego protokołu),
– dot. cen za usługi z branży elektrycznej (Załącznik Nr 46  do niniejszego protokołu),
– dot. wypłaty pracownikom SZPZOZ należności z tytułu ustawy "203" (Załącznik Nr  47 do

niniejszego protokołu),
– dot. modernizacji drogi nr 62 (Załącznik Nr 48  do niniejszego protokołu),

7/ Pan radny Józef Czurko:
– dot. stworzenia płockiego planu zabezpieczenia profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku

szkolnym (Załącznik Nr 49  do niniejszego protokołu).

Ad. pkt 11

Pan  Mirosław Milewski  Prezydent  Miasta  Płocka  poinformował,  iż  odpowiedzi  na
interpelacje będą udzielone na piśmie. Jednocześnie w nawiązaniu do interpelacji  zgłoszonej przez
Andrzeja  Nowakowskiego  dotyczącej  ewentualnej  prywatyzacji  Muniserwisu  powiedział,  iż
Muniserwis nie jest  jeszcze spółką prawa handlowego i stwierdził:"Taki jeden zakład budżetowy
jest nam potrzebny dlatego, że jeśli nie udadzą się przetargi w drażliwych elementach miasta, np.
odśnieżanie, np. szybkie interwencje, to wówczas istnieje możliwość zlecenia z wolnej ręki pod
warunkiem, że nie jest to spółka prawa handlowego. Natomiast z tą uprzywilejowaną pozycją jest
bardzo różnie. W przypadku przysłowiowego  łatania  dziur  na płockich ulicach okazało  się,  że
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pomimo przetargu, pomimo konkurencji Zakład Miejski Muniserwis te same zadania realizuje o
około 30% taniej."

Ad. pkt 12

Pan radny Zygmunt Buraczyński nawiązał do tematu zgłoszonego na poprzedniej Sesji
Rady Miasta, aby sprawozdania przedstawiane przez Prezydenta Miasta i Przewodniczącego  Rady
na sesjach Rady Miasta  składać radnym na piśmie i  aby to  sprawozdanie nie  obejmowało już
tygodnia przed sesją Rady Miasta. Dodał: "jeśli by się okazało podczas Sesji, że  w  tygodniu, w
którym się odbywa sesja zdarzyło się coś nadzwyczajnego  to byłoby jakieś słowo uzupełniające".
Dodał, iż wśród radnych, z którymi rozmawiał uzyskał aprobatę tej propozycji.

Pan  Mirosław  Milewski Prezydent  Miasta  Płocka,  powiedział,  że  dzisiejsze
sprawozdanie miało trochę inną formułę i następne będą szły właśnie w tym kierunku (jeśli chodzi o
sprawozdania  merytoryczne).  Powiedział,  że  kwestia   składania  sprawozdania  na  sesji,  czy na
piśmie do Biura Obsługi Rady Miasta, jest to sprawą do rozważenia. Dodał, że od lat jest taka
tradycja, że to sprawozdanie jest składane publicznie. Stwierdził,  że będzie się starał ograniczyć
czasowo  składanie takich sprawozdań i dodał: " Wolałbym podtrzymać tą tradycję. Jeśli Państwo
radni uznają, że nie, to będzie inna formuła."

Pan radny Jacek Szubstarski poinformował, że występuje z Klubu Radnych SLD i od
przyszłej sesji będzie radnym niezależnym reprezentującym Socjaldemokrację Polską.

Rada Miasta Płocka udzieliła głosu w wyniku jednomyślnego głosowania ( 13 głosów
za) Panu Zenonowi Dylewskiemu. 

Pan  Zenon Dylewski  odczytał pismo, w którym napisał, że od 23 lat jest opiekunem
miejsc pamięci narodowej i w ciągu tych  lat poznał historię naszego miasta i starał się w swojej
działalności pozyskać współpracę ze wszystkimi mieszkańcami niezależnie od opcji. Odczytał, iż w
1875 roku Gustaw Kunzman kupił posiadłość ziemską, pobudował folwark i zgodnie z panującą
modą założył park angielski. W pobliżu majątku były groby rozstrzelanych sześciu powstańców
styczniowych z gen. Zygmuntem Padlewskim na czele, oraz, że jak podaje  opracowany w Komisji
Historycznej Towarzystwa Naukowego opis zachowań wzbogaconych mieszczan,  dochodziło  do
nabywania  terenów  miejskich  w  sposób  omijający  prawo.  Odczytał  także,  że  jak  podaje
Macieszyna,  w czasie  I Wojny Światowej  organizując demonstrację  patriotyczną przy mogiłach
powstańczych pozyskano zgodę od Kunzmana. "Wynika z tego, że dokonał przywłaszczenia terenu
tak,  że  mogiły  powstańcze  znalazały  się  na  jego  posesji.  Działo  się  to  często  na  zasadzie
zasiedzenia. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku okazało się, że miasto nie może rozwijać
się  z  powodu  manipulacji  ziemią.  Opracowanie  członka  Komisji  Historycznej  Towarzystwa
Naukowego  Płockiego podaje przykład  listu otwartego wydrukowanego w Kurierze Płockim w nr
8  z  dnia  10.01.1918  roku,  w którym anoninowa  osoba  podaje  przykład  przywłaszczenia  ziem
miejskich,  co spowodowało jakiekolwiek perturbacje, albowiem miasto musiało  za bardzo duże
pieniądze odkupować ziemie z powrotem. I nieznany autor mówi tak: należy poszerzyć drogę przy
ogrodzeniu Kunzmana z koszarami,  do samego fundamentu stajni, gdyż zagrodzony tam plac jest
własnością   miasta.  Ulicę  tę  nazwać  ulicą  Padlewskiego,  gdyż  tam  był  rozstrzelany,  leży
pochowany, umieścić odpowiednią tablicę na rogu placu. Jak widzimy zaradni Płocczanie wiedzieli
jak się robi pieniądze. Po II Wojnie Światowej folwark Kunzmana i park przejęło państwo. Wkrótce
wszystko zniszczono i wycięto. Sprawiedliwości dziejowej stało się zadość." Odczytał również, iż
w czasie przemian ustrojowych był radnym I kadencji, a także: "...zaczęliśmy od przegłosowania
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uchwał,  które  zgodnie  z  prawem pozwalały   dokonać  dodzielenia  ziemi  graniczącej  z  własną
posesją.  Więc  dodzielono.  Bogaci  stali  się  bardziej  zamożni.  Na  osiedlu  zwanym  niezbyt
pochlebnym mianem, zagrodzono w poprzek ulicę, zagrodzono ścieżki idące wzdłuż torów od ulicy
Wyszogrodzkiej do Wisły..." , a także :"...w naszych czasach zniszczono miejsce straceń z 1863
roku, wyrzucono z mogił kości bohaterów narodowych, zbudowano MC Donalda  i ZUS, wycięto
drzewa z parku im. Padlewskiego, sprzedano oficerom ludowego wojska polskiego miejsce straceń
powstańców styczniowych z gen. Padlewskim...". Odczytał również: "...Panie i Panowie Radni od
zeszłego  tygodnia  prywatni   właściciele  miejsca  straceń  1863 za  waszym zezwoleniem grodzą
płotem powstańcze mogiły. Nie widzą w tym niegodziwego. To nasze – tak powiedziano wczoraj o
godz.  12.00.  ....".  Dodał:"  Szanowi  Radni,  prosi  Was  opiekun  miejsc  pamięci  narodowej  –  po
pierwsze proszę o reaktywowanie Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa, po
drugie – wstrzymanie haniebnego grodzenia na pół miejsca pamięci narodowej przez właścicieli
pobliskiego bloku, po trzecie – dokonanie unieważnienia aktu sprzedaży miejsca straceń narodu
polskiego jako nieważny w chwili zawierania umowy. Nie sprzedaje się na świecie miejsc pamięci
narodowej.  Czwarte  -   unieważnienie  zakupu  zabytkowego  parku  z  dębami  szypułkowymi  i
ustanowienie w tym miejscu parku im. Padlewskiego, jak chciano to uczynić w roku 1980. Piąte –
godne upamiętnienie w/ w miejsca straceń. Szóste – powołanie specjalnej komisji d/s wyjaśnienia
faktu  profanacji  zwłok,  wyrzucenia  kości  bohaterów  narodowych  w  czasie  budowy  kabla
wojskowego Berlin – Moskwa dla potrzeb Układu Warszawskiego. Jest to zgodne z ustawą o radzie
ochrony pamięci, walk i męczeństwa – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988
roku  § 4/1.  Siódme  –  dokończenie  poszukiwań  szczątków  mieszkańców,  dokonania  pogrzebu,
którego  nigdy nie mieli. I ósme - nadanie nazwy nowemu płockiemu mostowi im. gen. Zygmunta
Padlewskiego..." Pan Zenon Dylewski  poinformował, iż otrzymał plan techniczny z ZUS-u, który
mówi, że "ta ziemia, która jest  przez byłych wojskowych grodzona w tej chwili, że to nie należy do
nich, ale my mamy plany inne  i myślimy, że jednak ten kawałek sporny, który przywłaszczyli teraz
sobie wojskowi należy do ZUS -u." Przekazał także na ręce Pana  Tomasza Korgi zestaw map
dotyczący przedmiotowego miejsca. 

Ad. pkt 13

W tym punkcie Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął
obrady XXXII Sesji Rady Miasta Płocka. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Protokołowała              Sekretarz Sesji                      Wiceprzewodniczący 
          Rady Miasta Płocka                  Rady Miasta Płocka 

/-/Jolanta Kozera       /-/Sławomir Goszkowski      /-/Tomasz Korga 


