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PROTOKÓŁ NR XLIX/05 
Z OBRAD XLIX  SESJI  

RADY MIASTA PŁOCKA 
ODBYTEJ W DNIU 13 grudnia 2005 ROKU  

 
 

Sesja rozpoczęła się o godz.10.12 , a zakończyła o godz.14.20. 
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach. 
 
 
Stan radnych    -  25 
Obecnych     -  25 
Osób zaproszonych    -  176 
Obecnych     -  90 
 
                   Listy obecności stanowią Załączniki  Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6  do niniejszego protokołu. 

 
 Na wstępie zebrani uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy zginęli w wyniku wydarzeń 
związanych z wprowadzeniem stanu wojennego.  

 
Ad. pkt  1 
 
 Otwarcia obrad XLIX  Sesji Rady Miasta Płocka  dokonał Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Płocka Pan Tomasz Korga. Powitał przybyłych na obrady. Stwierdził kworum do 
podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Płocka. 
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku. 
4. 24 rocznica wprowadzenia stanu wojennego - referat dr Grzegorza Gołębiewskiego nt.:”Stan 

wojenny w Płocku w relacjach internowanych i aresztowanych.”  
5. Informacja dotycząca realizacji zadania pn. Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z 

dojazdami.”  
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków. 
1) zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie          

określenia wzorów formularzy  dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych   
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zmienionej 
Uchwałą Nr 330/XVIII/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/02 
Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy 
dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (druk nr 906),  

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (druk nr 
907), 

3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 908), 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie 
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(druk nr 900), 
5) zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

gminę miasta Płocka (druk nr 899), 
6) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok (druk nr 910), 
7) przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu 

w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2005 osób z terenu Gminy Szczawin Kościelny (druk nr 
905), 

8) zmiany uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie 
utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka 
zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku (druk nr 
909), 

9) uchylenia Uchwały Nr 371/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r.( druk nr 893), 
10) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym 
stanowiska kierownicze i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych,   wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z 
uczniami, albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w 
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej   I Stopnia w Płocku (druk nr 902),  

11) rekompensaty pieniężnej  dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w 
Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 898), 

12) ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do 
rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka (druk nr 897), 

13) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku 
pomiędzy:               ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowana ulicą wzdłuż wału 
przeciwpowodziowego rzeki Słupianki (druk nr 894), 

14) sprostowania błędu w załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr 673/XXXI/00 Rady 
Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku (druk nr 892), 

15) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Sierpeckiej w 
Płocku (druk nr 895),  

16) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w 
Płocku (druk nr 896), 

17) wyrażenia zgody na adaptację części domu parafialnego na osiedlu Radziwie na 
potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku (druk Nr 903), 

18) zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (druk nr 901),  
19) skargi z dnia 02.09.2005 roku Państwa Wandy i Stefana J. małżonków Budmar (druk nr 

891),  
20) wyrażenia zgody na umieszczenie na tablicach pomnika 13 straconych nazwisk 13 

członków  
ruchu oporu straconych 18 września 1942 r. w Płocku przy ul. Niecałej obecnie Plac 13 
Straconych(druk nr 904), 

21) rozszerzenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej 
Rady Miasta Płocka (druk nr 889), 

22) rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 890). 
 
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. 

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

 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący  Rady Miasta Płocka  poinformował, iż  w 
wyniku prac Komisji projekt uchwały zamieszczony na druku nr 891 dotyczący  skargi z dnia 
02.09.2005 roku Państwa Wandy i Stefana J. małżonków Budmar, został przeredagowany i Rada 
Miasta będzie procedowała nad projektem, który radni otrzymali w dniu dzisiejszym dotyczącym 
w/w sprawy zamieszczonym na druku nr 891 a.  
 
 
Po wprowadzeniu poprawki porządek obrad przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Płocka. 
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku. 
4. 24 rocznica wprowadzenia stanu wojennego - referat dr Grzegorza Gołębiewskiego nt.:”Stan 

wojenny w Płocku w relacjach internowanych i aresztowanych.”  
5. Informacja dotycząca realizacji zadania pn. Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z 

dojazdami.”  
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków. 
 
1) zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie 

określenia wzorów formularzy  dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych 
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zmienionej 
Uchwałą Nr 330/XVIII/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/02 
Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy 
dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (druk nr 906), 

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (druk nr 
907), 

3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 908), 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie 

(druk nr 900), 
5) zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

gminę miasta Płocka (druk nr 899), 
6) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok (druk nr 910), 
7) przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu 

w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2005 osób z terenu Gminy Szczawin Kościelny (druk nr 
905), 

8) zmiany uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie 
utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka 
zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku (druk nr 
909), 

9) uchylenia Uchwały Nr 371/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r.( druk nr 893), 
10) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym 
stanowiska kierownicze i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych,   wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z 
uczniami, albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w 
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Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej   I Stopnia w Płocku (druk nr 902),  
11) rekompensaty pieniężnej  dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w 

Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 898), 
12) ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do 
rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka (druk nr 897), 

13) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku 
pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowana ulicą wzdłuż wału 
przeciwpowodziowego rzeki Słupianki (druk nr 894), 

14) sprostowania błędu w załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr 673/XXXI/00 Rady 
Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku (druk nr 892), 

15) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Sierpeckiej w 
Płocku (druk nr 895),  

16) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w 
Płocku (druk nr 896), 

17) wyrażenia zgody na adaptację części domu parafialnego na osiedlu Radziwie na 
potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku (druk Nr 903), 

18) zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (druk nr 901),  
19) skargi z dnia 02.09.2005 roku Państwa Wandy i Stefana J. małżonków Budmar (druk nr 

891a),  
20) wyrażenia zgody na umieszczenie na tablicach pomnika 13 straconych nazwisk 13 

członków  
ruchu oporu straconych 18 września 1942 r. w Płocku przy ul. Niecałej obecnie Plac 13 
Straconych(druk nr 904), 

21) rozszerzenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej 
Rady 
Miasta Płocka (druk nr 889), 

22) rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 890). 
 
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. 

 
7.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami. 
8.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami. 
9.Interpelacje i zapytania radnych. 
10.Odpowiedzi na interpelacje. 
11.Sprawy różne. 
12.Zamknięcie obrad XLIX  Sesji Rady Miasta Płocka.  
 
 
 
 Pani radna Violetta Kulpa  w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosiła następujący 
wniosek: 
„Wprowadzić do budżetu miasta Płocka na 2006 rok zadanie „uzupełnienie sprzętowo – 
programowe systemu pulpitów dyskusyjnych auli, pozwalające na pełną  jawność głosowania wraz 
z wizualizacją.”   
Przeznaczyć na to zaoszczędzone środki finansowe z 2005 roku w dziale 750 rozdział 75022 
par.3030 – środki finansowe zaoszczędzone przez Biuro Rady Miasta Płocka.”  
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Ad. pkt 2 
 
 Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni radni:  Pan radny Jerzy Seweryniak i 
Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji 
Uchwał i Wniosków. Proponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został poddany pod 
głosowanie (za –17 , przeciw –0 , 0 – wstrzymało się od głosu) i w jego wyniku zatwierdzony.  
 
Skład Komisji Uchwał i Wniosków: 

 
1. Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel  
2. Pan radny Jerzy Seweryniak. 

 
 
 

Ad. pkt 3 
 

Protokół z obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku został 
przyjęty w wyniku głosowania.  
Wynik głosowania: 
za- 16 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 3 
 
 
 W tym miejscu obrad głos zabrał Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka, który 
powiedział: ”Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Drodzy Płocczanie! 
Pozwólcie, że zabiorę Państwu kilka minut w sprawie, którą jeszcze dwa, trzy tygodnie temu 
bagatelizowałem, a która urosła do bardzo, jak się okazuje, poważnej. Mam na myśli głosy, które są 
przekazywane drogą obiegową, a także głosy przekazywane drogą medialną poprzez płockie media, 
a dotyczą one mojej osoby, osoby Prezydenta Miasta. Otóż drodzy Państwo, chciałbym korzystając  
z tej okazji oświadczyć, że to zobowiązanie, które podjąłem na początku swojej kadencji po 
wyborze przez Państwa, przez Płocczan, mnie do zarządzania miastem Płock, będzie w pełni 
dotrzymane. Nie mają potwierdzenia wprawdzie, ani w przeszłości, ani obecnie, ani w przyszłości, 
jakiekolwiek domniemania o moich awansach na stanowisko Wojewody czy Wicewojewody 
Mazowieckiego. Wszelkiego rodzaju spekulacje na ten temat są nieprawdziwe. Podobnie jest z 
moją przynależnością do Partii Prawo i Sprawiedliwość. Byłem jednym z pięćdziesięciu kilku 
współzałożycieli  PiS- u, jednym z dwóch przedstawicieli naszego miasta. Nigdy nie zamierzałem, 
ani nie zamierzam zmieniać partii politycznej. Z całym szacunkiem do innych ugrupowań 
politycznych pozostanę wierny partii, z którą wiążę ogromne nadzieje, wiązałem i wiążę ogromne  
nadzieje na bardzo pozytywne zmiany w naszym kraju. I zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami 
zamierzam poddać się ocenie i sprawdzianowi,  poprosić Płocczan  o ocenę mojej pracy w ciągu 
ostatnich 4 lat, ubiegając się ponownie o prezydenturę w naszym mieście. Wiem, że są osoby z 
opozycji, dla których wygodnym byłoby  pozbycie się mnie z miasta w każdy wygodny sposób  i to 
zapewne jest motyw do mojego medialnego awansu. Jeszcze raz powtarzam – nie ma w tym nic z 
prawdy. Oświadczam, że zostaję w mieście Płocku, wypełnię swoją kadencję do końca i poddam się 
ocenie Państwa, Płocczan, jak zarządzałem miastem i jakie są efekty z tego zarządzania. Dziękuję  
bardzo.”               
 
 

Ad. pkt 4 
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 W tym punkcie  Pan dr Grzegorz Gołębiewski wygłosił referat pt:”Stan wojenny w 
Płocku w relacjach internowanych i aresztowanych.”  
 Pan Grzegorz Gołębiewski powiedział: „(...) Temat, myślę, zwłaszcza dla osób  
aresztowanych, internowanych  jest dosyć dobrze znany, ale myślę, że z racji tej dzisiejszej 
rocznicy warto kilka słów temu poświęcić i będzie to dosłownie kilka słów, ja przepraszam z góry, 
że nie ma oczywiście możliwości wyczerpania tematu. Jedynie z racji ograniczeń czasowych 
pozwolę tutaj sobie  zasygnalizować pewne kwestie (...). 
 13 grudnia 1981 r. komunistyczne władze Polski z gen. W.Jaruzelskim na czele, aby 
utrzymać rządy PZPR, zdecydowały się na wprowadzenie stanu wojennego. W ten sposób 
gąsienicami czołgów i milicyjnymi pałkami zniszczony został wolnościowy ruch społeczeństwa, 
uosabiany przez „Solidarność”. Prawie cała czołówka krajowych liderów oraz liczni działacze 
regionalni i lokalni zostali aresztowani i internowani.  
 Te dramatyczne wydarzenia nie ominęły również Płocka. W przededniu wprowadzenia 
stanu wojennego w naszym mieście – tak jak w całym kraju – sytuacja była dosyć napięta.          
12 grudnia rano w sali kinowej Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych 
rozpoczęła obrady II tura Walnego Zebrania Delegatów Regionu Płockiego  „Solidarności”. Na 
porządku dziennym były wybory nowych władz regionu oraz dyskusja programowa. Obrady się 
przeciągały, do północy zdołano zaledwie wybrać nowe władze z dotychczasowym 
przewodniczącym – Wojciechem Wiścickim. Około północy delegaci rozjechali się do domów z 
zamiarem kontynuowania obrad następnego dnia. Ich uwagę zwrócił większy niż zwykle ruch 
pojazdów milicyjnych, jednak nie przypuszczali, że może to może mieć związek ze stanem 
wojennym. 
 Wkrótce zaczęły się pierwsze aresztowania. Scenariusz zwykle był taki sam: tzn. 
milicjanci i SB-cy wkraczali do akcji po północy, zabierając internowanych najczęściej z domu. 
Odmowa otwarcia drzwi kończyła się ich wyłamaniem. I tutaj mam, przyznam, kilka relacji, ale z 
uwagi na ograniczenia czasowe może je pominę (...) Najczęściej internowani byli ogromnie 
zaskoczeni całą sytuacją, ale nie mając możliwości jakiegokolwiek oporu poddawali się temu 
reżimowi i następnie byli przewożeni do budynku Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 
przy ul. 1 Maja, skąd następnie samochodami rozwożono ich , właściwie wywieziono wszystkich 
do jednego miejsca do obozu dla internowanych w Mielęcinie. I w ten sposób tej pierwszej nocy 
praktycznie cała czołówka Solidarności płockiej została aresztowana łącznie z przewodniczącym 
Wiścickim. Tu należy wspomnieć, że wśród aresztowanych i internowanych była także Grażyna 
Przybylska- Wendt, która w tym czasie była  członkiem prezydium Komisji Krajowej  i oczywiście 
brała udział w obradach Komisji Krajowej w Gdańsku. I podobnie, jak w Płocku, tutaj był, jak już 
mówiłem podobny scenariusz, bo to dotyczyło całego kraju, czyli po północy...  tam również około 
północy  przerwała obrady Komisja Krajowa. Członkowie udali się do hoteli i właśnie z hotelu 
Nowotel pani Grażyna Przybylska – Wendt została aresztowana. Przewieziono ją  na komendę 
milicji w Pruszczu Gdańskim. I następnego dnia około południa, popołudniu, zaczęła sie jej tak 
swoista podróż, można powiedzieć w cudzysłowie, oczywiście, po zakładach karnych i miejscach 
internowania, ponieważ była więziona była w Strzebielinku, Gdańsku, Fordonie, Gołdapi i wreszcie 
w Darłówku. Natomiast, właśnie, nie wszystkich udało się jednak aresztować i internować. Na 
wolności pozostała pewna grupa aktywnych działaczy i ci podjęli próbę jakiejś  akcji protestacyjnej. 
Wśród tych osób byli m.in. Jerzy Wawszczak i dr Andrzej Sosnowski, którzy spotkali się 13 
grudnia 1981 roku w kościele św. Jana, aby ustalić dalsze działania w tej nowej sytuacji. Zamierzali 
wydać odezwę protestacyjną i utworzyć komitet strajkowy. Jednak wobec napływających 
informacji o podejmowaniu podobnych działań na terenie Petrochemii zrezygnowali z tego 
zamiaru, nie chcąc dublować po prostu swoich kolegów . Strajk w Petrochemii rozpoczął się w 
poniedziałek              14 grudnia 1981 r. Pracownicy zebrali się w hali centralnych warsztatów, 
gdzie żądali przybycia dyrekcji zakładu. Po przybyciu dyrektora zakładu i komisarza wojskowego 
zebrani  zażądali zwolnienia internowanych przywódców związkowych. Wobec oczywistej 
odmowy, bo wiadomo, że to nie leżało w gestii, ani  dyrektora, ani komisarza, więc wobec 
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oczywistej odmowy uczestnicy zebrania podjęli strajk okupacyjny. I w tej sytuacji władze zaczęły 
przygotowywać się do rozbicia strajku. Poza miejscowymi siłami ZOMO ściągnięto także batalion 
wojska z Bydgoszczy, wyposażony w samochody pancerne, popularne  skoty. I nad ranem 15 
grudnia siły  wojskowo - milicyjne przystąpiły do działania. I znowu tutaj jest kilka dramatycznych 
relacji, m.in. Jerzego Tokarczyka, jak to wyglądało. Ja tylko w skrócie powiem, że skoty wyłamały 
drzwi, tam było dwoje drzwi – główne i boczne, więc obie pary drzwi zostały wyłamane przez 
samochody pancerne. Poprzez te wyłamane drzwi wkroczyły oddziały ZOMO, które oczywiście 
zażądały opuszczenia  hali przez strajkujących i w tej sytuacji strajkujący pozbawieni wszelkich 
możliwości oporu  wyszli z hali. Na zewnątrz  już czekały autobusy na nich. Część wywieziono do 
budynku Komendy Wojewódzkiej, ale chyba z braku miejsc, resztę puszczono, jak na przykład 
Pana Tokarczyka, puszczono w okolicy mostu. Po prostu dowieziono tych do mostu i tutaj ich 
wypuszczono nad ranem. To już było 15 grudnia Poza centralnymi warsztatami strajk podjął także 
Ośrodek Badawczo –Rozwojowy OBR, gdzie z kolei inspiratorką tegoż strajku była  inż. Anna 
Węglińska. I tam zebrało się około 60 osób, które zdecydowane były na strajk. I tutaj wyglądało 
podobnie. Po rozbiciu strajku w centralnych warsztatach przed godziną  6.00 rano podjechała 
kolumna ZOMO, skotem podjechała pod budynek OBR, zmuszając strajkujących do wyjścia i także 
ich wszystkich wywieziono rano do więzienia, jak m.in. Panią, właśnie, Węglińską, o czym jeszcze 
może za chwilę powiem. Więc w ten sposób strajk na Petrochemii został zlikwidowany. Natomiast 
to nie były jedyne akcje protestacyjne, ponieważ akcję protestacyjną podjął także przewodniczący  
Komisji Zakładowej w Szpitalu Wojewódzkim dr Andrzej Sosnowski. To znaczy 14 grudnia w 
przemówieniu emitowanym przez szpitalny radiowęzeł wskazywał na bezprawne wprowadzenie 
stanu wojennego, co na pracownikach i chorych wywarło  ogromne wrażenie. I zanim to 
przemówienie się zakończyło w szpitalu już zjawili się wojskowi, przerwali emisję przemówienia i  
przyjechali właściwie już z podpisaną decyzją o internowaniu dr Sosnowskiego. Jednak  
zdecydowana reakcja pracowników, którzy gremialnie wyszli na korytarz, uniemożliwiając  
wyprowadzenie swojego przewodniczącego zmusiła wojskowych do poniechania tego zamiaru. Z 
tym, że finał był taki, że po trzech dniach do szpitala przyjechał komisarz wojskowy z  decyzjami 
zwolnienia solidarnościowych dyrektorów szpitala, tzn. zostali zwolnieni  – dr Elżbieta 
Matlachowskiej – Ciskiej i dr Marek Świtalski. Pracę stracił także dr A.Sosnowski, który tego 
samego dnia wieczorem został internowany. Ty,m razem zabrano go po prostu z domu. Odwołani 
zostali także  inni dyrektorzy innych zakładów płockich, dużych zakładów, m.in.: dyrektor   
Petrobudowy – Bronisław Cieślak, dyrektor FMŻ– dr  Wojciechowski, dyrektor Petrochemii – 
Stanisław Wawak, także sędzia Sądu Wojewódzkiego –  Danuta Sandomierska. Tymczasem w 
dalszym ciągu trwały właśnie aresztowania działaczy związkowych i stopniowo aresztowanych, 
internowanych, wywożono do Mielęcina.  Wszystkich wywieziono  właśnie do Mielęcina. Oni tam 
się spotkali. W  Mielęcinie także byli inni z sąsiednich regionów. Warunki  w  Mielęcinie były 
dosyć trudne. Tu też mamy cytaty internowanych. Może tylko jeden króciutki Pana Edwarda 
Widuty:„Cela była niczym innym, jak niechlujną ubikacją. [...] Spłuczka klozetowa nie działa. 
Sedes zapchany. Kał pływa po powierzchni i śmierdzi. Jednym słowem blok więzienny składa się z 
korytarza i czterdziestu paru ubikacji. Innych pomieszczeń nie ma”. Właśnie to był dla 
internowanych oczywiście swego rodzaju szok. Do tego jeszcze osoby palące  umieszczano razem z 
niepalącymi. To się może wydawać śmieszne, ale jeżeli ktoś nie pali to mnie doskonale zrozumie. 
Jak tu Pan Widuta też wspominał, co palacze w cztery osoby wypalali po 60 sztuk papierosów 
dziennie, co było nie do zniesienia, bo z kolei cele były nieopalane, więc otwarcie okien 
powodowało duże oziębienie. Tym niemniej mimo tych ciężkich warunków  internowani stopniowo 
przyzwyczajali się do tego, jakoś, powiedzmy, oswajali się z tą sytuacją  i warunkami. I teraz, żeby 
zapełnić czas, którego było w nadmiarze, próbowali różnego typu akcje protestacyjne, czy innego 
typu działania, więc  przy każdej okazji, właściwie,  demonstrowali swoje poglądy polityczne, 
niechęć wobec władzy i pilnujących strażników. Na porządku dziennym było śpiewanie pieśni 
religijnych i patriotycznych, pieśni opozycyjnych z czasów wolności i powstałych za kratami 
więzień. Poza tym jeżeli napłynęły do nich informacje, właśnie jak tutaj na przykład Jakub 
Chmielewski, uczcili pamięć  górników, poległych górników w kopalni „Wujek.” Wyglądało to w 
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ten sposób, że nałożyli sobie na ramiona prowizoryczne czarne opaski, wykonane ze sznurowadeł 
czy z troków od kalesonów, zaczernione pastą do butów. To dziś też może wydawać się śmieszne, 
ale wobec takich działań były po prostu represje, bo władze więzienne pozbawiły internowanych 
prawa prawa do spaceru. Pojawiały się także pierwsze gazetki konspiracyjne wydawane w 
więzieniu. I wreszcie powszechne stało się rzeźbienie, bo tego czasu, jak mówiłem, było bardzo 
dużo, więc żeby czymś się zająć niemal wszyscy zaczęli rzeźbić. Rzeźbiono przede wszystkim takie 
symbole takie opozycyjne, to znaczy głównie były to orły w koronie, albo krzyże. Także 
wymyślano różne dowcipy, żeby zabawić kosztem strażników, wiadomo, żeby  tą atmosferę jakoś 
rozładować i tu na przykład Jan Ignaczewski wspomina, jaki dowcip zrobiono strażnikom, to 
znaczy Pana Tadeusza Zielińskiego ubrano w swoisty  strój żołnierza Armii Czerwonej. To 
wyglądało w ten sposób, że, tu zacytuję: karabin z listewek miał wykonany i kawałka tektury z 
uwiązanym sznurkiem, z koca czapkę z gwiazdą  czerwoną, taśmę taką karabinową z nabojami z 
udartego prześcieradła. I tak „umundurowany” Pan Zieliński wyszedł na spacerniak, co oczywiście 
wywołało wściekłość strażników i ogólną radość i wesołość internowanych. Ale za to też 
oczywiście były kary, raport u komendanta Tretyna Tak się nazywał – Tretyn. Inna akcja związana 
była z ogłoszeniem przez Jerzego Urbana, że internowani mają niemal luksusowe warunki, że 
siedzą w domach wczasowych, mają  zapewnione kontakty z rodzinami, radio, telewizję, msze 
święte i tutaj było to oczywiste kłamstwo, więc internowani spontanicznie zaczęli łomotać 
pięściami w drzwi, co spowodowało reakcję  strażników, którzy wyszli na korytarz w rynsztunku 
bojowym, gotowi do akcji. Spodziewano się najgorszego, bo tzw. pałowania, jednak tym razem 
zakończyło się na demonstracji siły. Aresztowano także osoby, które inicjowały strajk w OBR, tu o 
tym już wspominałem. I szczególnie ciężką sytuację i w ogóle ciężkie przeżycia doświadczyła 
inż.Anna Węglińska, o której już tu mówiłem, tzn. została skazana najpierw na pół roku więzienia i 
był to dosyć łagodny wyrok, dzięki głównie sędzi Danucie Sandomierskiej, która go tak złagodziła, 
ale  prokurator się na to nie zgodził, żądał 5 lat więzienia. Odwołał się do sądu najwyższego. Efekt 
był taki, że skończyło się na półtora roku i Pani Węglińska została skierowana do więzienia w 
Łodzi, gdzie były potworne, potworne warunki. Już może nie będę cytował, bo jest to dosyć 
obszerne, ale potworne warunki, gdzie cela przypomniała, to nawet trudno jest nazwać, ale reżim 
bardzo surowy, strażnicy wrzeszczący cały czas. Wsadzono ją do tego więzienia do celi razem z 
kryminalistkami, więc można sobie wyobrazić, jaka tam była atmosfera. Warunki tak samo 
koszmarne. Nie było  bieżącej wody, niczego właściwie. Szczury, myszy biegające po tej celi, 
zimno, wilgoć, brud, itd.To było po prostu okropne. I dopiero  po kilku miesiącach Pani Węglińska 
została przeniesiona  do Fordonu, gdzie warunki już  były dużo, dużo lepsze i tam była trzymana do 
końca wyroku. Natomiast stopniowo jednak z Mielęcina zwalniano internowanych i w końcu 
zostało tam tylko bodajże 6 najbardziej uznanych przez władzę za najbardziej aktywnych i 
niebezpiecznych. I ta szóstka została przewieziona z kolei do Kwidzyna, do ośrodka internowanych 
w Kwidzynie, gdzie warunki, trzeba przyznać, były dosyć dobre. Tam nawet mogły być otwarte 
cele. Internowani mogli chodzić. Wydawało się, że nie będzie jakiś surowy reżim i że będą te 
warunki dosyć dobre, ale to były tylko pozory, bo ta sielanka szybko się skończyła, ponieważ 14 
sierpnia 1982 r. komendant więzienia płk Juliusz Pobłocki wstrzymał bez uprzedzenia w ostatniej 
chwili widzenia z rodzinami i to doprowadziło do swoistego buntu internowanych, ale władze były 
na to, więzienne, przygotowane. Do akcji wkroczyły siły ZOMO z armatkami wodnymi. Zapędziły 
internowanych do cel i tutaj zaczęło się po prostu bicie, potworne bicie tych internowanych. Tu 
mam wspomnienia Jana Chmielewskiego, który to opisuje: do każdej celi wchodził oddział ZOMO, 
bił potwornie tych przetrzymywanych, jeżeli któryś się przewrócił to jeszcze narażony był na 
skopanie. Efekt był taki, że kilkudziesięciu internowanych zostało przewiezionych do szpitala z  z 
połamanymi żebrami, łopatkami, żebrami, obojczykami, itd. Wielu innych pobitych do szpitala nie 
wzięto, pozostali w celach.  Po tym wydarzeniu internowani na znak protestu ogłosili głodówkę. 
Poza tym  wnieśli sprawę do prokuratury, co oczywiście nic nie dało, oraz  zawiadomili Episkopat 
Polski i Episkopat  ściągnął do Kwidzyna lekarzy z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Poza 
tym sprawę nagłośnili zagraniczni dziennikarze. W listopadzie 1982 r. osadzeni w Kwidzynie 
zostali zwolnieni. Po prostu zaczęła się próba powrotu do normalnego życia, próba powrotu do 
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pracy, co nie było oczywiście łatwe, bo wielu tych ludzi zostało z pracy zwolnionych z tzw. 
wilczym biletem. A jednocześnie zwalniani włączali się w działalność opozycyjną. Tutaj należy 
podkreśli, że wielką pomoc internowanym okazały władze kościelne, zwłaszcza poprzez Komitet 
Charytatywny Episkopatu Polski, który w Płocku zawiązał się z inicjatywy kapelana „Solidarności” 
ks. Tadeusza Łebkowskiego, a koordynatorem prac Komitetu był  Ryszard Ciarski. Poza tym dużą 
aktywność w pracy Komitetu wykazyłay Panie: Eliza Jadczak i Ewa Jaszczak.  Także znalazło się 
także kilku sprawiedliwych wśród prawników, który bronili aresztowanych. Należał do nich Stefan 
Cendrowski, który po wprowadzeniu stanu wojennego zrzekł się stanowiska sędziego w Sądzie 
Wojewódzkim w Ostrołęce i wrócił do rodzinnego Płocka, tutaj broniąc właśnie aresztowanych i 
internowanych. Dalej podobną działalność prowadzili radcy prawni: Włodzimierz Szafrański, 
Grzegorz Falkowski i Maria Żółtowska. Więc w ten sposób zaczęły się działania opozycyjne, które 
polegały na łączeniu form legalnych i nielegalnych. Legalny był wtedy udział, chociaż przez 
władze oczywiście niechętnie widziany - udział w tej wspomnianej Komisji Charytatywnej 
Episkopatu, poza tym można było uczestniczyć w odprawianych na „Stanisławówce” zwłaszcza, 
mszach za ojczyznę, czy także uczestnictwo w pielgrzymkach do Częstochowy. Nielegalne 
działania, czyli przede wszystkim wydawanie ulotek, podziemnych gazetek, kolportaż tych 
wydawnictw,  kontrpochody 1-majowe, czy antyrządowe napisy na murach, czy obchody rocznic 
narodowych, to wszytko było już narażone karami, karami wysokich grzywien, zwolnieniami z 
pracy, aresztowaniami, więzieniem. Tu także aktem odwagi było na przykład noszenie oporników 
przypiętych do ubrania. Za to też były surowe  kary. Więc w ten sposób   swoisty ruch oporu 
rozwijał się w Płocku. Tymczasem stan wojenny w lipcu 1983 roku został zniesiony, co oznaczało 
tylko niewielkie złagodzenie tego reżimu, ponieważ całe prawodawstwo stanu wojennego zostało 
utrzymane. Także ciągle za tego typu działalność polityczną groziły bardzo wysokie wyroki i kary 
finansowe. I tu na koniec można powiedzieć, że oczywiście stan wojenny tylko niejako na chwilę, 
an krótko, pozwolił wygrać władzy tą konfrontację ze społeczeństwem, ponieważ problem wolności   
związkowej i politycznej wrócił po kilku latach, do tego już w znacznie gorszej sytuacji 
gospodarczej, co w konsekwencji doprowadziło do upadku reżimu komunistycznego w Polsce. I 
swój udział, skromny udział i w tym mieli i płocczanie, których działalność  w skali kraju może nie 
była zbyt widoczna, jednak należy docenić ludzi, który ryzykowali swoje zdrowie, wolność, kariery 
zawodowe, dla wierności zasadom Solidarności. Dzięki ich poświęceniu, wytrwałości i 
determinacji mamy dziś wolną i niepodległą Polskę. Dziękuję bardzo.”  
 
 Pani radna Violetta Kulpa zaproponowała przyjęcie przez Radę Miasta Płocka 
następującego stanowiska:  
 Radni Rady Miasta Płocka obradujący na Sesji w dniu 13 grudnia 2005 roku w 24–tą 
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego składają podziękowania osobom, które w tym czasie 
ryzykowały swoim zdrowiem i życiem broniąc podstawowych zasad prawd i wartości.  
 Wyrażamy swój szacunek ludziom z wielkiego ruchu polskiej „Solidarności”, którzy 
mieli wówczas odwagę sprzeciwu wobec totalitarnej władzy i za walkę o demokratyczny ład w 
Ojczyźnie poddawani represjom: byli zatrzymywani, aresztowani, więzieni, internowani, skłaniani 
do opuszczania kraju i pozbawiani pracy.  
 Postawa tych Polaków niech będzie dla nas przykładem i niech stanie się wzorcem do 
naśladowania prawdziwego oddania Ojczyźnie. A pamięć o tych wydarzeniach niech umocni 
wartości stanowiące podstawę fundamentu społecznego: prawdę, wolność i sprawiedliwość, co 
będzie świadectwem dojrzałej troski o dobro naszej wspólnej Ojczyzny – Polski. 
 
Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Radę Miasta Płocka poprzez aklamację.    
   

Ad. pkt 5 
 
Informacja dotycząca realizacji zadania pn.”Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z 



10 
  
dojazdami”  stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Mam niewątpliwy zaszczyt w dniu dzisiejszym przedstawić 
Państwu efekty i wysiłki i samorządu i wszystkich Płocczan dotyczące  największej w historii 
płockiego samorządu inwestycji, inwestycji, która w zakresie budowy mostu bardzo upragnionego i 
oczekiwanego od kilkudziesięciu lat, kosztowała nas ponad   205 mln zł. Natomiast dodając do tego 
drogi dojazdowe oraz inne elementy towarzyszące w sumie wydaliśmy i wydamy do końca, mam 
nadzieję, przyszłego roku, blisko 450 mln zł. I może w telegraficznym skrócie kilka 
najważniejszych elementów w tym zakresie. W grudniu 1991 roku powstał Społeczny Komitet 
Ratunek dla Płocka. Był to pierwszy sygnał do budowy II przeprawy mostowej w Płocku. W 
grudniu 1995 roku, natomiast, podpisano pierwsze porozumienie pomiędzy wspomnianym 
Komitetem, miastem Płock, a Generalną Dyrekcją Dróg na temat podziału zadań przy budowie 
ewentualnej przeprawy mostowej. Rok później ogłoszono konkurs na koncepcję nowego mostu w 
Płocku. W grudniu 1997 wybrano projekt mostu, który dziś już możecie Państwo podziwiać. W 
sierpniu 1998 roku Generalna Dyrekcja Dróg zawarła umowę na projekt techniczny budowy mostu. 
Niestety od 1 stycznia 1999 roku budowa mostu stała się zadaniem własnym miasta, to znaczy, że  
miasto musiało w  pełni finansować budowę z własnych  środków, albo zdobytych z inicjatywy 
miasta. Sierpień 2000 rok to czas, w którym uzyskaliśmy już pozwolenie na budowę mostu, 
natomiast w kwietniu 2001 roku rozpoczął się projekt wykonawczy, techniczny budowy mostu.   I 
w czerwcu 2002 roku rozpoczęliśmy  budowę II przeprawy mostowej, kilka miesięcy przed 
rozpoczęciem tej kadencji samorządu. W trakcie budowy było bardzo dużo problemów, nie 
kilkadziesiąt, ale kilkaset, ale nie sposób o tym dziś mówić. Dziś powinniśmy się cieszyć z tego 
powodu, że inwestycja, która przez wielu z nas była określana jako niemożliwa do realizacji, stała 
się możliwa (...).”             
W tym miejscu zebrani obejrzeli film o finiszu budowy płockiego mostu.  
 Następnie Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Drodzy 
Państwo! Ten most ma 1200 metrów długości. Kosztował nas ponad 205 mln zł. Otrzymaliśmy 
dzięki lobbingowi wielu Płocczan, dzięki pomocy wielu życzliwych ludzi, ponad 100 mln zł dotacji    
od rządu, w tym w ciągu ostatniego roku 50 mln zł na dokończenie budowy mostu. Za to 
wszystkim, którzy choćby mały wkład wnieśli w budowę mostu bardzo, bardzo serdecznie 
dziękuję. Ale ponad 90 mln zł to kwota z samorządu naszego miasta. To myśmy wygospodarowali 
tą kwotę z budżetu, ale to nie jest tylko nasz wysiłek i chciałbym to bardzo mocno na koniec, 
podsumowując budowę mostu, powiedzieć. To jest wysiłek mieszkańców Płocka, dlatego, że dzięki 
tej kwocie, poprzez tą kwotę, musieliśmy nieco opóźnić inne inwestycje. Krótko mówiąc - 
samorząd i mieszkańcy Płocka, wybudowaliśmy wspólnie wspaniały most, który będzie nam służył 
przez kilkadziesiąt następnych lat. Wielki sukces i płockiego samorządu i mieszkańców miasta. Za 
to bardzo serdecznie dziękuję i jest mi szczególnie miło, że dziś, gdy trwa już końcowa faza 
odbioru mostu mogę o tym poinformować. Drodzy Państwo! Nierozerwalną  inwestycją 
towarzyszącą  budowie mostu jest również budowa dróg dojazdowych do mostu.  Planowany koszt 
budowy dwóch etapów dróg dojazdowych  to kwota prawie 230 mln zł. I też bardzo krótki rys 
historyczny. Otóż  30 grudnia 1998 roku  nastąpił pierwszy wykup gruntu na odcinku nr I. W 
listopadzie 2001 roku               powstała pierwsza decyzja o warunkach zabudowy na odcinku 
pierwszym, a rok  później kolejne decyzje zabudowy na odcinku II i IV. W kwietniu 2004 roku 
uzyskaliśmy pierwsze pozwolenie na budowę  na pierwszy odcinek dróg dojazdowych. W czerwcu 
2004 roku - decyzja lokalizacyjna na kolejny V odcinek, a w lipcu 2004 – pozwolenie na budowę 
odcinka II. W listopadzie tego roku wybraliśmy inspektora nadzoru budowy dróg dojazdowych oraz 
firmę zajmującą się promocją budowy przeprawy mostowej. Uzyskaliśmy, drodzy Państwo, na I 
odcinek budowy dróg dojazdowych, ponad 91 mln zł ze środków Unii Europejskiej. Bez tych 
środków, tak naprawdę, nie moglibyśmy rozpocząć budowy tych dróg. A jak to wyglądało w 
szczegółach o tym również w telegraficznym skrócie. Otóż drodzy Państwo, 15 grudnia 2003 roku 
miał się ukazać tzw. podręcznik, który bardzo precyzyjnie określał całą procedurę dofinansowania 
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przez środki  unijne. Ukazał się tak naprawdę 20 marca następnego roku. Do 4 kwietnia, czyli w 
ciągu dwóch tygodni, dano nam termin na składanie wniosków o fundusze  unijne. Było to 
nierealne w skali Polski, dlatego  przedłużono ten termin do 4 maja. Zostaliśmy zobligowani do 
tego terminu o złożenie konkretnych wniosków. Złożyliśmy dwa wnioski, dzieląc budowę dróg 
dojazdowych na dwa etapy.  Pierwszy etap rozstrzygnął się pozytywnie dopiero  29 grudnia 2004 
roku. Wówczas otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków finansowych, a dopiero 1 czerwca b.r. 
podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dróg dojazdowych. Obecnie, drodzy Państwo, i to jest 
wreszcie bardzo, bardzo                optymistyczna wiadomość. Jesteśmy w końcowej fazie bardzo 
długiego przetargu na wykonawstwo dróg dojazdowych pierwszego etapu do mostu płockiego. 
Mam nadzieję, jestem na dziewięćdziesiąt  kilka procent przekonany, że umowę w tym zakresie 
podpiszemy jeszcze w tym roku. Jeśli tak się stanie, to najpóźniej w grudniu przyszłego roku, gdy 
spotkamy się, mam nadzieję, wszyscy również na tej sali, będziemy już od jakiegoś czasu jeździć 
po płockim moście, dlatego, że drogi dojazdowe będą dawno zakończone. A ponieważ grudzień to 
jest pora zimowa, więc realnie budowa dróg dojazdowych powinna być zakończona najpóźniej w 
październiku przyszłego roku. To jest bardzo dobra wiadomość.  Dobrą wiadomością  są  również  
dobre prognozy finansowania drugiego etapu dróg dojazdowych. W lutym 2005 roku po raz kolejny 
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie drugiego etapu dróg dojazdowych z tego samego funduszu 
europejskiego. Tym razem ubiegaliśmy się o blisko 60 mln zł dotacji. Niestety w trakcie kolejnych 
miesięcy, mimo bardzo konkretnych obietnic, otrzymaliśmy negatywną odpowiedź. Później 
wniosek gdzieś się zawieruszył w szufladach  ministerialnych. Dziś jestem po rozmowach z 
Ministrem  Transportu i Budownictwa, z Ministrem Jerzym Polaczkiem. Konkretnie odbyła się ona 
9 grudnia. Była bardzo, bardzo optymistyczna i również na około 90% jestem przekonany, że w 
ciągu najbliższych tygodni będzie wstępna decyzja o  dofinansowaniu drugiego etapu dróg 
dojazdowych do mostu, a jeśli będzie, to na początku przyszłego roku ogłaszamy również przetarg 
na ten odcinek. Drodzy Państwo, przed nami jest taka mapa poglądowa, która dokładnie sytuuje 
budowę dróg dojazdowych i przeprawy mostowej, a także i o tym chciałbym na koniec powiedzieć. 
Pozostałe rozwiązania komunikacyjne naszego miasta. Jeśli dokończymy budowę mostu i dróg 
dojazdowych, w dość poważnym stopniu odciążymy centrum miasta od ruchu samochodów 
ciężarowych, od ruchu tranzytowego, ale jeszcze nie do końca, dlatego, że przeprawa mostowa 
będzie miała swoje drogi dojazdowe odprowadzające ruch w kierunku na Kutno i dalej na Łódź, a 
także w ramach projektu dróg dojazdowych  będzie wybudowany odcinek od rzeki Wisły do ul. 
Wyszogrodzkiej. I to już znacznie odciąży miasto od  ruchu kołowego. Natomiast  w projekcie 
mamy jeszcze kolejne odcinki rozwiązań komunikacyjnych, które po realizacji, na kilkadziesiąt lat 
rozwiążą  problemy komunikacyjne naszego miasta. Po pierwsze – obwodnica północna miasta, 
obwodnica, którą zamierzamy budować od ul. Wyszogrodzkiej, od ronda na ul. Wyszogrodzkiej, do 
miejscowości Goślice (...). Na trasie tej  obwodnicy będzie największy węzeł komunikacyjny 
naszego miasta, tuż za granicami miasta – węzeł Boryszewo. W tym zakresie podpisaliśmy już 
umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w jesieni ubiegłego roku, w ten sposób, 
że Generalna Dyrekcja w 80% sfinansuje budowę  tego odcinka, my jako miasto w 20% w zakresie 
odcinka drogi na terenie miasta Płocka. Koszt tej drogi szacowany jest w wstępnie na około 90 -95 
mln zł. Aktualny stan, to jest przygotowanie do decyzji lokalizacyjnej, natomiast zakończenie 
obwodnicy północnej planowane jest na rok 2007. Kolejna obwodnica miasta to jest obwodnica 
północno – zachodnia. Odcinek, który już został uzgodniony w sensie koncepcyjnym, to jest 
odcinek od wspomnianego już węzła Boryszewo, który omija osiedle Podolszyce, omija również 
gminę Słupno i i łączy się z trasą Płock -  Warszawa. Jest to na razie odcinek uzgodniony 
koncepcyjnie, który będzie realizowany w 100% przez Generalną Dyrekcję Dróg i czas realizacji 
przewidywano na lata 2007 – 2008. Docelowo natomiast będzie to trasa od Płocka aż do 
Zakroczymia. Docelowo również trasa o dwóch pasach ruchu  w jednym kierunku. Natomiast dziś 
budujemy standardową drogę o jednym pasie w jednym kierunku. I do uzgodnienia, drodzy 
Państwo, pozostał odcinek od węzła Boryszewo do Orlenu i do Parku Technologicznego. To jest 
odcinek, który będzie biegł pomiędzy lotniskiem Aeroklubu Ziemi  Mazowieckiej, a cmentarzem 
komunalnym, poprzez Jar rz.Brzeźnicy  i dalej łączył się z ul. Długą. W tym zakresie 
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rozmawialiśmy m.in. z PKN Orlen. Rozmowy te są bardzo optymistyczne. Być może przedłużą się 
z oczywistych względów zmian  politycznych o dwa, trzy miesiące. Natomiast Orlen zlecił już 
koncepcję podstawowej drogi wyjazdowej ze swojego zakładu. Ta koncepcja jest  opracowywana. 
Zrobimy wszystko, aby było takie uzgodnienie, żeby to  był ten właśnie odcinek drogi. Inwestycja 
również przekraczająca również kwotę 100 mln zł. Mam nadzieję, że pierwszy kwartał przyszłego 
roku  będzie tym czasem, w którym ostatecznie zdecydujemy o kształcie tego odcinka oraz 
sposobie finansowania. I jeszcze, żeby wybiec nieco w przyszłość, a mianowicie do kolejnej 
kadencji Rady Miasta po roku 2010, rezerwujemy teren pod trzeci most (...), który będzie (...) za 
osiedlem Winiary, poza granicami administracyjnymi miasta.  Potrzebny jest jeszcze stosunkowo 
krótki odcinek drogi dojazdowej do trzeciego mostu. Ale tak, jak powiedziałem, to jest wyzwanie 
na lata od roku 2010. Drodzy Państwo jesteśmy gotowi wraz z Pełnomocnikiem d/s   budowy 
przeprawy mostowej Panem Andrzejem Hancykiem, do bardzo szczegółowego wyjaśniania 
meandrów, które nam towarzyszyły przy budowie mostu i towarzyszyć  będą przy budowie dróg 
dojazdowych. Jeśli będzie taka potrzeba wyjaśnimy wszystkie  szczegóły. Skoncentrowałem się na 
rzeczach najogólniejszych po to, by przedstawić przede wszystkim te pozytywne informacje, z 
którymi borykaliśmy się jako samorząd i jako Płoczczanie, przez ostatnie trzy kolejne lata,  a które 
już w przypadku mostu się finalizują, a w przypadku dróg dojazdowych – za rok będą oddane do 
użytku. Dziękuję bardzo.” 
               
Zebrani nie zgłosili pytań do przedstawionego tematu.    
 
 

Ad. pkt 6 
 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków. 
 
Projekty uchwał w sprawach: 
 
1) zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie 

określenia wzorów formularzy  dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych 
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zmienionej 
Uchwałą Nr 330/XVIII/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/02 
Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy 
dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (druk nr 906) 

 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 906. 
 
 
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (druk nr 

907) 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 907 . 
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 908) 
 
 Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do 
projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 908 – w § 1 w pkt.9 c)  cyfrę 38 zastąpić cyfrą 36 
(zmiana dotyczy również uzasadnienia do tego projektu uchwały). 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! 
Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Po raz pierwszy w historii naszego samorządu 
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proponujemy  obniżenie podatku, obniżenie podatku od środków transportowych, z kilku 
powodów. Takie głosy w ubiegłym roku padały już z ust niektórych Państwa radnych. Poddaliśmy 
te wszystkie propozycje bardzo wnikliwej analizie. Spotkałem się kilka miesięcy temu ze 
środowiskiem płockich firm transportowych. Było to bardzo owocne spotkanie, które, mam 
nadzieję, że nie tylko tym zaowocuje, ale wieloma innymi praktycznymi utrudnieniami w 
prowadzeniu działalności gospodarczej. Kolejnym, jakby, powodem do zaproponowania niższej 
stawki podatku od środków transportowych, była analiza porównawcza wysokości podatku 
płockiego w odniesieniu do innych porównywalnych wielkością miast polskich. Otóż byliśmy w 
ścisłej czołówce wysokości tego podatku. Dlatego zdecydowaliśmy się na zaproponowanie Państwu 
obniżenie o około 10%, w różnych kategoriach jest to oczywiście różny procent, ze względu 
również na pewne ograniczenia rozporządzeniami określającymi zarówno minimalną, jak i  
maksymalną wartość tego podatku, co, jak sądzę, będzie bardzo dobrym  sygnałem dla środowiska 
biznesu i dlatego, że w Płocku jest dobry klimat do prowadzenia działalności transportowej i nie 
tylko transportowej. Dlatego proszę o przyjęcie po raz pierwszy w naszej  historii samorządu 
propozycji obniżenia podatku, tym razem podatku od środków transportowych. Dziękuję.” 
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie 
Prezydencie! Wysoka Rado! Rzeczywiście, ja tu potwierdzę słowa Pana Prezydenta, to chyba po 
raz  pierwszy taki liberalny dosyć ze strony Pana Prezydenta  gest, jeśli chodzi  o podatek od 
środków transportu. Szkoda tylko, że tutaj Pan Prezydent przejęzyczył się, że nie ma tej obniżki, 
jeśli chodzi o  drugą uchwałę podatkową od  nieruchomości, ale być może przyjdzie jeszcze  i na to 
czas, jeśli       nie  w  tej kadencji, to być może w przyszłej kadencji samorządu, a wówczas 
rzeczywiście przedsiębiorcy będą już w pełni usatysfakcjonowani. Więc niech mi będzie jako 
jednemu z nielicznych  na tej sali  konserwatywnych liberałów wyrazić swoją radość,  
umiarkowaną, ale jednak radość z tej  uchwały obniżającej podatek od środków transportu, bowiem 
rzeczywiście  od 3 lat dosyć regularnie zabierałem głos prosząc o  jeśli nie obniżanie, to 
przynajmniej  nie podnoszenie   obciążeń podatkowych ponoszonych przez Płocczan i mam 
nadzieję rzeczywiście, że to zmniejszenie podatku będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę i 
zmniejszenie tak dużego przecież w Płocku bezrobocia i rzeczywiście być  może będzie także 
sygnałem dla inwestorów, że warto w Płocku inwestować. Jeszcze raz dziękuję.” 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja chciałem tylko 
powiedzieć, że nie jest to podejście liberalne, ale solidarne w odniesieniu do firm transportowych.” 
  
 
 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie 

(druk nr 900) 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 900. 
 
 
 
5) zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

gminę miasta Płocka (druk nr 899) 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 899. 
 
 
6) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok (druk nr 910) 
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 Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do 
projektu uchwały zamieszczonego na druku nr  908 (autopoprawka stanowi Załącznik Nr 8 do 
niniejszego protokołu).  
 
 Pani radna Grażyna Opatrzyk powiedziała: ”Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja 
spróbuję się dopytać o informacje, których niestety nie udało mi się uzyskać na Komisji Inwestycji 
i na Komisji Społecznej. Ponieważ uchwała budżetowa jest tak skonstruowana, że większość 
środków tutaj wiedziałam na co są przeznaczone, natomiast na Komisji zaczęłam dopytywać o 165 
tys. zł, które będą przeznaczone na „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”. Ponieważ mamy 
grudzień do końca roku zostało nam się niespełna dwa tygodnie, chciałam zadać proste pytanie, co 
jeszcze planujemy tak dużego, jakie tak duże uroczystości i imprezy w Płocku się odbędą do końca 
roku, że potrzebne jest aż 165 tys., bo wiemy, że budżet ma to do siebie, że środki, które 
przeznaczamy w budżecie powinny być do końca roku wykorzystane. Na Komisji nie było nikogo, 
kto by mi odpowiedział co takiego się zadzieje, ale po kilku kolejnych moich pytaniach zdołałam 
dowiedzieć się, że te środki tak naprawdę zostały już wykorzystane. Ja złożyłam wniosek o to, aby 
powiedzieć mi, na co te środki zostały wykorzystane. Mam wykaz tutaj, rozpisane te 165 tys.     Co 
prawda 17.500 jest przeznaczone na trzy koncerty plenerowe, dwa terminy są podane, trzeci już 
zniknął. Mam pytanie w związku z tym do Pana Prezydenta – od kiedy to praktykujemy coś 
takiego, że najpierw wydajemy środki, a później zmusza się nas radnych do przegłosowania takiej 
uchwały budżetowej. Drugie pytanie – czy to nie jest naruszenie dyscypliny budżetowej przez 
dyrektora tej jednostki, skoro pozwolił sobie na wydanie środków finansowych, których nie miał 
zaplanowanych   w budżecie? Czyją to jest decyzją i od kiedy takie praktyki są stosowane w 
Płocku? Dziękuję.” 
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Dostała Pani szczegółowe wyjaśnienie, jakie to pieniądze i na 
jakie imprezy zostały przeznaczone. 50 tys. zł  jest to wyrok sądowy. My musimy zapłacić jeszcze 
za czasów Pana Bonieckiego. Nie zapłacił za nagranie płyty Panu Stuligroszowi, o ile dobrze 
pamiętam. Także musimy pokryć. To jest ponad 50 tys. zł. Reszta na nieplanowane imprezy, 
koncerty Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Wykaz został   przedstawiony. Wydaje mi się, że nie jest 
to wydawanie pieniędzy niezaplanowanych, ponieważ orkiestra ma budżet ogólny na imprezy, na 
koncerty i z tych pieniędzy zostały pokryte koszty. Teraz brakuje na kolejny – na sylwestrowy bal. 
Ale tam Pani przecież ma to wszystko wyjaśnione. I nie sądzę, żeby to było naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. Na pewno nie jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jest 
budżet ogólny, z którego wyspecyfikowane są pewne imprezy. Zabrakło na te końcowe na koniec 
roku ze względu na ponad programowe koncerty. Dziękuję.”  
 
 Pani radna Grażyna Opatrzyk powiedziała: ”Panie Prezydencie, niestety z przykrością 
muszę powiedzieć, że tutaj na tym dokumencie, pod którym Pan się podpisał mam rozpisane 165 
tys. zł i to są imprezy: maj, maj, sierpień, wrzesień, październik, dwie grudniowe, czyli środki 
zostały już wydane. Jeżeli 165 tys. zł mamy przeznaczyć na galę sylwestrową, która będzie 
koncertem dodatkowym tutaj, niech mi Pan nie opowiada, że to są wszystko dodatkowe  koncerty, 
bo na przykład Koncert Bożonarodzeniowy jest koncertem planowanym i tutaj jest kilka koncertów 
planowanych, gdzie w momencie, kiedy uchwalamy budżet, to te środki były przewidziane. Ja mam 
rozpisane 165 tys., dokładnie 50.083 zł zobowiązania z tytułu wyroku sądowego z dnia 6 
października, tak, rzeczywiście. Natomiast pozostałe środki są to koncerty, które odbyły się a  my 
dzisiaj mamy przegłosować te 165 tys., żeby pokryć koszty, bo jeżeli nie, to o ile dobrze pamiętam 
to usłyszałam na Komisji Społecznej odpowiedź taką, że jeżeli nie przegłosujemy, to orkiestra 
będzie na stratach na koniec roku. A chyba dyrektor ma takie zadanie, aby pilnować budżetu i robić 
wszystko, aby nie przekraczać środków, które ma zaplanowane.”      
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie 
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Prezydencie! Ja też zgłaszałem tu  wątpliwości, o których mówiła Pani Opatrzyk. Ja niestety 
takiego dokumentu nie dostałem, dlatego nie mogę do niego się ustosunkować. Natomiast 
chciałbym zapytać, żeby Pani Skarbnik nam przypomniała, jaki budżet, bo tu mówię o budżecie 
orkiestry, jaki budżet miała orkiestra, w jakim budżecie Pan  dyrektor nie wyrobił się, czyli ile 
pieniędzy dodatkowo już wydał  i ile jeszcze będzie musiał wydać na zorganizowanie tej 
noworocznej i dwa chociaż zdania Pana Prezydenta, jak Pan Prezydent ocenia tą sytuację. Planuje 
się budżet, potężny zresztą, bo to nie mówimy w tej chwili o orkiestrze, o 100 tys. , które żeśmy 
przeznaczali, tylko   ponad, czy blisko  2 mln. Tutaj  Pani Skarbnik chciałbym, żeby nam 
przypomniała, a następnie okazuje się, że brakuje całkiem poważnej kwoty, która albo została już 
wydana, albo jeszcze ma być wydana. Więc ja chciałbym uzyskać od Pana Prezydenta pewną ocenę 
tej całej sytuacji, jak Pan Prezydent ocenia gospodarowanie finansami publicznymi przez dyrektora 
orkiestry. Dziękuję.”        
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 
Przewodniczący!Wysoka Rado! Jeżeli chodzi o koncerty, które  były planowane, a które się w tym 
wykazie ukazały, pod którym pismem to złożyłem podpis, są dwa powody.  Jeden powód – były to 
problemy z pracownikami w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej. Państwo zapewne wiecie, że był 
pewien konflikt. Pracownicy odmawiali przyjazdu na próby, na koncerty. Dyrektor musiał 
posiłkować się zewnętrznymi muzykami i to jest zwiększenie kosztów. To jest przyjazd muzyka, 
wynagrodzenie muzyka, zakwaterowanie muzyka. I to są znaczne pieniądze. Po drugie – miasto 
planowało zakup sceny. Później po szczegółowej analizie okazało się, że  nie jest to opłacalne,  
ponieważ ceny wynajmu sceny, dosyć, że znacząco spadły i tak, jak pamiętam wykazała te 
plenerowe  koncerty, trzeba było tą scenę wynająć  po prostu, co zwiększyło koszty. Także to są 
powody, moim zdaniem obiektywne, które spowodowały wzrost  kosztów funkcjonowania 
orkiestry.”         
 
 Pani radna Grażyna Opatrzyk powiedziała: ”Panie Prezydencie! Ja mam w związku z 
tym pytanie, dlaczego nie rozwiąże się sytuacji w Płockiej Orkiestrze  Symfonicznej, ponieważ 
wiem, że te wykazy, które my dostajemy, ilość etatów w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej nijak się 
ma do rzeczywistości, bo na przykład jeżeli mamy w budżecie, ja nie pamiętam, mówię np.: 20 
etatów, to w rzeczywistości tych osób pracuje dużo więcej, bo połowa tych osób pracuje, o ile 
dobrze wiem, na całym etacie, a druga połowa pracuje dwa razy po pół etatu. W rzeczywistości jest 
20. Ale o ile dobrze pamiętam ci ludzie, którzy pracują na całych etatach mają identyczne zarobki, 
jak ci, którzy pracują na ½ etatu. Jak to jest możliwe, dlaczego taka sytuacja jest, że ci sami ludzie       
pracują na ½ etatu i mają tyle samo zapłacone co ci, którzy na cały etat. I dlatego pewnie tutaj 
brakuje  honoraria  53.400 zł. Natomiast nie wiem, jak wytłumaczyć, skoro dyrektor planuje 
uroczystości, różne koncerty, to w jaki sposób  zabrakło mu 17.900 zł na reklamę. Chyba to to już 
Pan Dyrektor potrafił przewidzieć.”  
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Faktycznie, Pani radna, taka sytuacja istniała w Płockiej 
Orkiestrze Symfonicznej. Były umowy na pół etatu, na częściowy , jeszcze, jeszcze mniejsze.   W 
tej chwili Pan Dyrektor jakiś miesiąc temu przedstawił nam projekt zmian, jeżeli chodzi o 
regulamin wynagradzania i zatrudniania pracowników. Jest on teraz jeszcze uzgadniany  i na pewno 
ta sytuacja nie będzie w przyszłości miała miejsca.” 
   
 
7) przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu 

w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2005 osób z terenu Gminy Szczawin Kościelny (druk nr 
905) 

 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! 
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Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Tak, rzeczywiście jest to novum, dlatego pozwolę sobie 
dosłownie kilka zdań powiedzieć. Otóż w Izbie Wytrzeźwień mamy bardzo wielu mieszkańców 
spoza Płocka, którzy wynajmują ten bardzo kosztowny hotel i postanowiliśmy  w ubiegłym roku 
zwrócić się  do wójtów i burmistrzów ze względu na dość duże koszty, które ponosi Izba 
Wytrzeźwień, a  w konsekwencji miasto, o dofinansowanie pobytu swoich mieszkańców w tym 
kosztownym hotelu. Otóż, drodzy Państwo, jedynie gmina Szczawin Kościelny, pozytywnie  
odpowiedziała na nasz apel, na naszą prośbę. Jeśli zdarzą się mieszkańcy gminy Szczawin 
Kościelny, jeśli Państwo zaakceptują tą uchwałą, to będą przyjmowani do Izby Wytrzeźwień, 
natomiast wójt będzie refundował te koszty w ramach kwoty, którą zadeklarował. Chciałbym 
jednocześnie poinformować, iż nie był to tylko i wyłącznie list i prośba do okolicznych wójtów i 
burmistrzów. Od nowego roku nie będziemy przyjmować do Izby Wytrzeźwień mieszkańców spoza 
naszego miasta i będzie to bardzo konsekwentnie przestrzegane. Dziękuję.”       
 
 Pan radny Zygmunt Buraczyński powiedział: „Panie Prezydencie, chciałbym, żeby 
Pan nie składał deklaracji  w sprawie nie przyjmowania osób, które się niestety upiły w naszym 
mieście i nie będą przyjmowane do Izby Wytrzeźwień. Jest pewien problem, mianowicie 
wystarczy, że Straż Miejska podjedzie, ktokolwiek z boku zobaczy, że koło niego stała, a nie 
udzielono mu pomocy, a ten osobnik akurat w tym czasie znalazł się w krytycznym stanie zdrowia, 
możemy mieć wiele, wiele, wiele kłopotów. Ja wiem, że tak byłoby mądrze, ponieważ 7 lat 
walczyłem z tym problemem, by gminy płaciły za przebywanie swoich    mieszkańców  w Izbie 
Wytrzeźwień. W swoim czasie tłumaczono mi, zresztą powstało stowarzyszenie na szczeblu 
centralnym, w którym wynikało i tak nam przynajmniej RIO wytłumaczyło, że ten mieszkaniec nie 
upił się u siebie  w gminie i przyjechał do Płocka na wędrówkę, tylko odwrotnie. I stąd będzie 
bardzo trudno  udowodnić. Wolałbym, żeby jednak Pani Skarbnik, Pan Prezydent pukał do drzwi 
Ministra Finansów o to, żeby ukazał się przepis stanowiący, iż z urzędu ta jednostka organizacyjna, 
która prowadzi Izbę Wytrzeźwień mogła nakładać na daną gminę wniosek o wyegzekwowanie 
pieniędzy. Ta dobrowolność jest szlachetnym gestem, potrzebnym. Może to będzie dobry kierunek 
działania, ale obawiam się, że źle może być  zrozumiana intencja nie przyjmowania mieszkańców z 
innego rejonu, bo tu wypadek  może zadecydować, że podniesie się wielki szum o ochronie 
człowieka, i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego, że nic złego żeśmy nie zrobili, nie chcieliśmy działać. 
W związku z tym wolałbym, żeby była deklaracja Pana Prezydenta, że  w nowym rozdaniu kart 
nowego rządu nowy Minister Finansów będzie się starał rozstrzygną kwestię tą bardzo bolesną dla 
całego kraju, tym bardziej, że nie wszędzie izby wytrzeźwień muszą funkcjonować. Płock jest 
ofiarą takiego zdarzenia, tym bardziej, że miasta powyżej 50 tys. muszą zakładać izby wytrzeźwień, 
a więc jest to koło zamknięte, w którym akurat tak to jest, ta przepis stanowi, bo mam prawo tak 
powiedzieć, bo wiem co mówię, a nie mówię, co  wiem. I stąd uważam, że to jest dobry sygnał, 
warto go przyjąć, będziemy go popierali, ale skutki powinny się przenieść na obszar formalno – 
prawny, a nie tylko ten, który może w jakikolwiek sposób wywołać emocje, niepotrzebne dyskusje 
o braku gościnności naszego miasta. Jak są w naszym mieście, chcą zapłacić za gościnę to bardzo 
proszę, niech zapłacą na zasadach przepisu.”    
 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Drodzy Państwo! 
Jesteśmy bardzo gościnni, natomiast już za długo mieszkańcy Płocka dopłacali do tej pseudo 
gościnności. Możemy zaprosić mieszkańców innych gmin na uroczystą wieczerzę organizowaną 
raz, dwa, trzy, dziesięć razy w całym roku, ale z całą pewnością nie będziemy dopłacać do po 
pierwsze – upijania się w naszym mieście, dewastowania naszego płockiego mienia i jeszcze 
lekceważenia naszych lokalnych przepisów. Trzeba kiedyś powiedzieć temu stop. A nie będziemy 
się również, mówić kolokwialnie, włóczyć po sądach z komornikami za plecami, z wójtami i  
burmistrzami okolicznych  miast. Liczę bardzo po wejściu w życie tej decyzji, że okoliczni i  
wójtowie i burmistrzowie zwrócą baczniejszą uwagę na  elementy edukacyjne wśród swoich 
mieszkańców. Dziękuję.”        
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 Pan radny Zygmunt Buraczyński zapytał: „A jak nie będzie miał dowodu osobistego, 
będzie tak zamroczony, że nie wiadomo, kto to jest, zostawimy go na ulicy?” 
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado!  Ja chciałbym tylko sprostować jedno zdanie Pana radnego 
Buraczyńskiego.  Miasto nie ma obowiązku prowadzenia izby wytrzeźwień. Może prowadzić izbę 
wytrzeźwień, ale nie musi, czyli jest to wola rady miasta, prezydenta, czy ta izba będzie 
funkcjonowała. I po drugie może przyjmować do tej izby wytrzeźwień osoby zakłócające porządek, 
bądź zachowujące się w sposób naganny, również nie musi i nie ma przepisów, które by 
zobowiązywały do tego. Tak mówi ustawa. Czyli możemy, nie musimy.”     
 
 Pan radny Zygmunt Buraczyński powiedział: „(...) Cały czas popierałem 
przedsięwzięcie, bo jest słuszne. Ja tylko mówię o jednym – proszę spróbować zlikwidować  dzisiaj 
Izbę Wytrzeźwień . Jak to sobie możemy wyobrazić? Teoretycznie można sobie wyobrazić, że 
miasto stu trzydziesto - paro tysięczne  nie miało takiego przybytku. Ciekawe, kto przyjmie tych 
ludzi. Wyobrażam sobie, jak to będą zapchane miejsca na komendzie policji, jak to będzie się 
działo w Straży Miejskiej, gdy coś takiego by się zdarzyło. A więc istota polega na tym, że sokoro 
już coś się stało, to rzeczywiście jest prawdą, że nikt nikogo nie musi przyjąć, ale nie życzę nikomu, 
żeby się zdarzył wypadek śmiertelny. I o tym rozmawiamy. Zdecydowanie jestem za tym, żeby 
ograniczać, żeby szukać rozwiązań, pisać, rozmawiać, ale dopóki  nie będzie rozstrzygnięć 
prawnych, póki takiej mocy nie będzie posiadał tam gdzie jest siedziba i jakby nadzorujący, czyli 
prezydent w naszym przypadku, czy burmistrz Kutna, to wtedy będzie to rozstrzygnięte. Nie chodzi 
o gdybanie. Ja tylko podnoszę problem zasadniczy, kiedy bardzo trudno będzie odróżnić, czy ktoś 
wypił tylko piwo i będzie od niego pachniało i dostał zawału na ulicy, itd. Więc chciałbym, żeby 
Prezydent Miasta Płocka nie składał  deklaracji dotyczących, że nie będzie przyjmowania. Może 
powiedzieć, że ograniczać będziemy, lub będziemy weryfikowali, bo to jest zasadniczy problem. 
Izba Wytrzeźwień jest bardzo kosztowana i nie  nic chciałbym, żeby  projekt tej uchwały przerodził 
się w dyskusję zupełnie niepotrzebną o potrzebie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień, nie 
dyskutujemy o jej kosztach, tylko dyskutujemy o jednej. Ten temat wywołuje potrzebę dyskusji 
szerszej o większym znaczeniu społecznym i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, bo to o taki sens 
chodzi w konsekwencji.”   
 
 
 
8) zmiany uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie 

utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka 
zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku (druk nr 
909) 

 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 909 . 
9) uchylenia Uchwały Nr 371/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r.( druk nr 893) 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 893. 
 
 
 
10) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym 
stanowiska kierownicze i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych,   wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z 
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uczniami, albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w 
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej   I Stopnia w Płocku (druk nr 902) 

 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 902. 
 
 
 
11) rekompensaty pieniężnej  dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w 

Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 898) 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 898. 
 
 
 
12) ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do 
rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka (druk nr 897) 

 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 897. 
 
 
 
13) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku 

pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowana ulicą wzdłuż wału 
przeciwpowodziowego rzeki Słupianki (druk nr 894) 

 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 894. 
 
 
 
14) sprostowania błędu w załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr 673/XXXI/00 Rady 

Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku (druk nr 892) 

 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 892. 
 
 
 
 
 
15) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Sierpeckiej w 

Płocku (druk nr 895) 
 

Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 895. 
 
 
16) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w 

Płocku (druk nr 896) 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 896. 
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17) wyrażenia zgody na adaptację części domu parafialnego na osiedlu Radziwie na 

potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku (druk Nr 903) 
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka odczytał opinię radcy prawnego     
na temat trybu wyboru  Domu Parafialnego jako przyszłej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 13 
w Płocku pod kątem ustawy o zamówieniach publicznych (Załącznik Nr 9 do niniejszego 
protokołu). 
 
 Pan radny Zygmunt Buraczyński powiedział: „Panie Prezydencie, ja rozumiem, że w 
wyniku przejęcia i  stworzenia tam placówki oświatowej dla mieszkańców tej dzielnicy 
przeprowadzony będzie remont i tam już będzie miała zastosowanie ustawa o zamówieniach 
publicznych w sprawie przeprowadzenia remontu, tak?” (Pan Piotr Kubera odpowiedział, że tak)   
 
 
18) zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (druk nr 901) 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 901. 
 
 
 
19) skargi z dnia 02.09.2005 roku Państwa Wandy i Stefana J. małżonków Budmar (druk nr 

891a) 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 891a .  

 
 
20) wyrażenia zgody na umieszczenie na tablicach pomnika 13 straconych nazwisk 13 

członków  
ruchu oporu straconych 18 września 1942 r. w Płocku przy ul. Niecałej obecnie Plac 13 
Straconych(druk nr 904) 
 

 Pani radna Violetta Kulpa powiedziała: ”Przygotowywał ten projekt uchwały pion 
Pana  
Prezydenta Kubery. Jest tutaj w § 1 rzeczywiście to, co pan Przewodniczący przytoczył: 13 
członków ruchu oporu z Płocka. Czy moglibyśmy prosić o sprecyzowanie jakiego ruchu oporu.” 

 
 Pan radny Zygmunt Buraczyński powiedział: „Stawiam wniosek o to, by w 
uzasadnieniu wykreślić- ruch oporu, ponieważ jakoś tak się ułożyło, że problematyka ta jest mi 
znana od lat 60-tych i żeby tylko napisać – Płocczanie, bo byli to przypadkowi ludzie, wybrani w 
trakcie... Dlatego zgadzam się z Pani wnioskiem, ale..... A więc mówię, żeby wykreślić w samej 
uchwale i w  uzasadnieniu i w tytule tak, żeby po prostu zlikwidować, tylko  mieszkańców miasta 
Płocka. Ja, tak się układa również, że znam autora tego pomnika i znam pewne inne treści. W 
związku z tym wniosek jest słuszny i będziemy go popierali, żeby sprecyzować, że to mieszkańcy         
Płocka, a niestety byli bardzo przypadkowo wybrani tak, jak to bywało w okresie łapanek. (...) 
Powiedziałem, że popieram – mieszkańcy Płocka i powiatu płockiego. Przepraszam, że nie 
dopowiedziałem: i powiatu płockiego.  Najlepiej byłoby powiedzieć – Płocka i okolic, bo powiaty 
się zmieniały.”  

 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Wydaje mi się, że chodzi tutaj o naturalny ruch oporu przeciwko Niemcom 
faszystowskim, czy społeczny ruch oporu. (...) To były osoby z różnych organizacji. Ja tego nie 
wiem, z jakich organizacji. Może Pan radny jako historyk powie, z jakich organizacji. (...)”   
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 Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący! Państwo 
Prezydenci! Szanowni Państwo radni i Państwo oglądający! Pani radna Kulpa zapytała czy to była 
jakaś organizacja, która skupiała tych ludzi i zostali zamordowani. Pan radny Buraczyński wyjaśnił, 
że to byli przypadkowi ludzie, którzy przecież  nie musieli być  przecież w żadnych organizacjach, 
żadnym ruchu oporu. To, że byliśmy krajem okupowanym wówczas nie   oznaczało, że wszyscy 
byliśmy w ramach oporu. Tu dzisiaj mieliśmy rocznicę stanu wojennego, gdzie kolega Gołębiewski 
tutaj cytował tych byli, że tak powiem, w ruchu oporu , byli internowani i cytował nazwiska drugiej 
strony, którzy wręcz przeciwnie postępowali w tym samym stanie wojennym. I można pomnik 
stawiać tak, co na zasadzie, że wszyscy walczyli z ówczesną władzą komunistyczną. O to chodziło, 
rozumiem, Pani radnej Kulpie. Ponieważ Pan radny wytłumaczy , więc nie róbmy już więcej na ten 
temat dyskusji, bo rzeczywiście powaga chyba nawet wymaga wobec tych osób zamordowanych, 
ze dopiszmy tylko, że  byli to mieszkańcy Płocka i okolic. Przegłosujmy w ten sposób i już nie 
dyskutujmy. Tak uważam i tak był chyba sformułowany wniosek i odpowiedź Pana 
Buraczyńskiego. Dziękuję.” 
 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zaproponował, aby zapis 
w uchwale brzmiał: „ w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na tablicach pomnika 13 
straconych nazwisk 13 mieszkańców Płocka i okolic straconych 18 września 1942 r.w Płocku przy 
ul. Niecałej obecnie Plac 13 Straconych.”  
(propozycja zapisu została zaakceptowana przez Prezydenta i złożona jako autopoprawka do 
projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 904). 
  

 
 

21) rozszerzenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady 
Miasta  
     Płocka (druk nr 889) 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr  889. 
 
 
 
22) rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 890) 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 890. 
 
 
W obradach Rady Miasta Płocka została ogłoszona przerwa od godz. 11.50 do godz.13.00. 
Obrady zostały wznowione o godz. 13.08. 
 
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał 
 
 
 
Głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez Panią radną Violettę Kulpę  w imieniu Klubu 
Radnych PiS : 
 
„Wprowadzić do budżetu miasta Płocka na 2006 rok zadanie „uzupełnienie sprzętowo – 
programowe systemu pulpitów dyskusyjnych auli, pozwalające na pełną  jawność głosowania wraz 
z wizualizacją.”   
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Przeznaczyć na to zaoszczędzone środki finansowe z 2005 roku w dziale 750 rozdział 75022 
par.3030 – środki finansowe zaoszczędzone przez Biuro Rady Miasta Płocka.”  
 
Wniosek został przyjęty przy 20 głosach - za, 0 -przeciw i 0 – wstrzymujących się.  
 
   
  
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach: 
 
1) zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie 

określenia wzorów formularzy  dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych 
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zmienionej 
Uchwałą Nr 330/XVIII/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/02 
Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy 
dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (druk nr 906) 
 

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 906 .  
Wynik głosowania: 
za -  20 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
     
UCHWAŁA NR 843/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 
roku w sprawie    określenia wzorów formularzy  dotyczących podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania niezbędnych   do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego, zmienionej Uchwałą Nr 330/XVIII/03 z dnia 9 
grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z 
dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących 
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego 
protokołu.  

 
 
 
 

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (druk nr 
907) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 907 .  
Wynik głosowania: 
za -  20 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

 
 

UCHWAŁA NR 844/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
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sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
tego podatku stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
 
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 908) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 908 (za autopoprawką) .  
Wynik głosowania: 
za -  21 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 845/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych stanowi 
Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie 

(druk nr 900) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  900.  
Wynik głosowania: 
za -  20 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 846/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z 
drogi i ich parkowanie stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
 
5) zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

gminę miasta Płocka (druk nr 899) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 899 .  
Wynik głosowania: 
za -  20 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 847/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez gminę miasta Płocka stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
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6) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok (druk nr 910) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  910 (z autopoprawką).  
Wynik głosowania: 
za -  16 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 4 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 848/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok stanowi Załącznik Nr 15 do 
niniejszego protokołu.  
 
 
 
 
7) przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu 

w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2005 osób z terenu Gminy Szczawin Kościelny (druk nr 
905) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  905.  
Wynik głosowania: 
za -  19 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 849/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet 
pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2005 osób z terenu 
Gminy Szczawin Kościelny stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
 
8) zmiany uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie 

utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka 
zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku (druk nr 
909) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  909.  
Wynik głosowania: 
za -  19 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 850/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
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sprawie zmiany uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 
2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach 
budżetowych miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka 
z dnia 27 września 2005 roku stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
9) uchylenia Uchwały Nr 371/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r.( druk nr 893) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  893.  
Wynik głosowania: 
za -  18 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 851/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie uchylenia Uchwały Nr 371/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 
2004 r. stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
10) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym 
stanowiska kierownicze i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych,   wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z 
uczniami, albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w 
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia w Płocku (druk nr 902) 
 

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 902 .  
Wynik głosowania: 
za -  20 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 852/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom 
zajmującym stanowiska kierownicze i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru tych zajęć oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz, nauczycieli 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  I 
Stopnia w Płocku stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
11) rekompensaty pieniężnej  dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w 
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Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 898) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 898 .  
Wynik głosowania: 
za - 20  
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 853/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie rekompensaty pieniężnej  dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej 
Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę stanowi Załącznik Nr 20 do 
niniejszego protokołu.  
 
 
 
12) ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do 
rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka (druk nr 897) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 897 .  
Wynik głosowania: 
za -  20 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta 
Płocka stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
 
13) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku 

pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowana ulicą wzdłuż wału 
przeciwpowodziowego rzeki Słupianki (druk nr 894) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  894.  
Wynik głosowania: 
za -  21 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0  
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 855/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowana ulicą 
wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego 
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protokołu.  
 
 
 
 
14) sprostowania błędu w załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr 673/XXXI/00 Rady 

Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku (druk nr 892) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  892.  
Wynik głosowania: 
za -  21 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 856/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr 
673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki 
wraz z Ośnicą w Płocku stanowi Załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
15) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Sierpeckiej w 

Płocku (druk nr 895) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 895 .  
Wynik głosowania: 
za -  19 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 857/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. 
Sierpeckiej w Płocku stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
16) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w 

Płocku (druk nr 896) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  896.  
Wynik głosowania: 
za -  20 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 858/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
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sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy 
Sierpeckiej w Płocku stanowi Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
17) wyrażenia zgody na adaptację części domu parafialnego na osiedlu Radziwie na 

potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku (druk Nr 903) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  903.  
Wynik głosowania: 
za -  21 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 859/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na adaptację części domu parafialnego na osiedlu Radziwie 
na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku stanowi Załącznik Nr 26 do niniejszego 
protokołu.  
 
 
 
18) zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (druk nr 901) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  901.  
Wynik głosowania: 
za -  20 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
 
 
UCHWAŁA NR 860/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki stanowi Załącznik Nr 27 do 
niniejszego protokołu.  
 
 
 
19) skargi z dnia 02.09.2005 roku Państwa Wandy i Stefana J. małżonków Budmar (druk nr 

891a) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 891a .  
Wynik głosowania: 
za -  19 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 861/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie skargi z dnia 02.09.2005 roku Państwa Wandy i Stefana J. małżonków 
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Budmar stanowi Załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
20) wyrażenia zgody na umieszczenie na tablicach pomnika 13 straconych nazwisk 13 

członków  
ruchu oporu straconych 18 września 1942 r. w Płocku przy ul. Niecałej obecnie Plac 13 
Straconych(druk nr 904) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  904 (z autopoprawką).  
Wynik głosowania: 
za -  21 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 862/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na tablicach pomnika 13 straconych 
nazwisk 13  mieszkańców  Płocka i okolic straconych 18 września 1942 r. w Płocku 
przy ul. Niecałej obecnie Plac 13 Straconych stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego 
protokołu.  
 
 
 
21) rozszerzenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady 
Miasta  
     Płocka (druk nr 889) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 889.  
Wynik głosowania: 
za -   21 
przeciw - 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
UCHWAŁA NR 863/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki 
Finansowej Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
 
22) rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 890) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 890 .  
Wynik głosowania: 
za -  18 
przeciw - 2 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
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UCHWAŁA NR 864/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w 
sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka 
stanowi Załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu.  
 

 
 

Ad. pkt 7 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka złożył sprawozdanie z pracy między 
Sesjami, za okres od 23.11.05 r. do 12.12.05 r.  Poinformował: 
– odbyła się uroczystość otwarcia Muzeum Mazowieckiego (w uroczystości oprócz Prezydenta 

Miasta  uczestniczył również Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta), 
– odbyło się uroczyste spotkanie i Bal Wolontariusza (spotkanie podsumowywało pracę 

wolontariuszy), 
– w Płocku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, 
– wraz z Zastępcą Prezydenta Piotrem Kuberą, Prezydent Miasta przy okazji Świąt Bożego 

Narodzenia odwiedził wszystkie miejskie przedszkola, 
– odbyło się spotkanie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, 
– Prezydent Miasta odbył spotkanie z przedsiębiorcami z branży budowlanej, 
– Prezydent Miasta uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego,  
– odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa (w uroczystości oprócz 

Prezydenta Miasta uczestniczył również Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta), 
– odbyły się obchody 35-lecia istnienia III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej (w 

uroczystości oprócz Prezydenta Miasta uczestniczyli również Pan Piotr Kubera Zastępca 
Prezydenta Miasta i Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta), 

– odbył się koncert jubileuszowy z okazji 10-lecia działalności artystycznej  Zespołu Pieśni i 
Tańca Wisła, 

– odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, podczas której wręczono 
dyplomy i odznaczenia, 

– odbyły się „Mikołajki” na Starym Rynku, 
– otwarta została „Sala doświadczania  świata” zorganizowana przez TPD (w uroczystości oprócz 

Prezydenta Miasta uczestniczył Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta), 
– Stowarzyszenie „Silni Razem” zorganizowało koncert charytatywny, 
– odbyło się spotkanie opłatkowe z byłymi pracownikami Urzędu Miasta, 
– Prezydent Miasta spotkał się z Ministrem Transportu i Budownictwa Panem Jerzym Polaczkiem, 
– Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: spotkał się na roboczo z 

przedstawicielami Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego; uczestniczył w przekazaniu darów 
instytucjom i domom pomocy społecznej; koordynował prace w sprawach inwestycji w  ramach 
wieloletniego planu inwestycyjnego;  brał udział w pracach Komisji  Funduszu Grantowego;  

– Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:  spotkał się z firmą, która zajmuje się 
demontażem azbestu z budynków komunalnych;  uczestniczył w spotkaniu w sprawie układu 
komunikacyjnego przy Nowym Rynku w związku z propozycją inwestycji – galerii na tym 
terenie; uczestniczył w roboczym spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Energetycznego; 
uczestniczył w kolejnym spotkaniu w ramach przygotowań w ramach projektu partnerstwa 
publiczno – prywatnego, do którego włączone są  Wodociągi Płockie;  uczestniczył w roboczym 
spotkaniu z przedstawicielami Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego; spotkał się z 
przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w sprawie schroniska dla zwierząt w 
Płocku, 

– Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:  uczestniczył w  uroczystości wręczenia 
nagród w ogólnopolskim konkursie poetyckim im. Władysława Broniewskiego „O liść dębu”, 
zorganizowanego przez Książnicę Płocką; uczestniczył w koncercie symfonicznym „Czar 
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jesiennych krajobrazów”;  brał udział w podróży zagranicznej do miasta Mytiszti; uczestniczył w 
spotkaniu w Krakowie, w którym funkcjonuje jedyne w Polsce sztuczne lodowisko z taflą 
wykonaną ze specjalnie skonstruowanego plastiku; brał udział w uroczystych obchodach 
pierwszej rocznicy nadania imienia Kornela Makuszyńskiego Szkole Podstawowej Nr 3 w 
Płocku; uczestniczył w uroczystościach związanych z dniem patrona w Gimnazjum Nr 6. 
 
 

Pan Mirosław Milewski przedstawił również informacje dot. stawek podatku rolnego i  
stawek podatku  leśnego na 2006 rok. Powiedział: ”Zgodnie z art.6 ustawy o podatku rolnym 
podatek rolny za rok podatkowy wynosi, po pierwsze od jednego hektara przeliczeniowego 
gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta i po drugie – od jednego 
hektara pozostałych gruntów   sklasyfikowanych jako użytki rolne równowartość pieniężną 5 
kwintali żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy. Stawka podatku rolnego od  1 hektara przeliczeniowego gruntów 
gospodarstw rolnych na 2006 rok wyniesie 69,7 zł, co zostało wyliczone jako iloczyn średniej ceny 
skupu żyta w kwocie 27,88 zł  i równoważnika 2,5 kwintala żyta. Stawka podatku rolnego od 1 
hektara na 2006 rok od pozostałych gruntów rolnych wyniesie 139, 40 zł, co jest iloczynem średniej 
ceny skupu żyta w kwocie 27,88 zł i równoważnika 5 kwintali żyta. Stawka podatku rolnego w 
2006 roku będzie niższa o 26% w stosunku do stawki podatku rolnego w 2005 roku. Ze względu na 
przyjęcie stawki podatku rolnego wyliczonej na podstawie średniej ceny skupu żyta opublikowanej 
w komunikacie Prezesa GUS nie ma potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie. Podobna 
informacja dotyczy stawek podatku leśnego na 2006 rok. Zgodnie z  ustawą o podatku leśnym 
podatek leśny od jednego hektara lasu za rok podatkowy wynosi równowartość 0,22 m³ drewna 
obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały roku poprzedzającego  rok podatkowy. Jako podstawę wymiaru tegoż podatku  przyjęto 
średnią cenę sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku w kwocie 
131, 35 zł  za 1 m³ . Stawka podatku leśnego od jednego hektara  na przyszły rok wyniesie 28,9 zł, 
co zostało wyliczone jako iloczyn średniej ceny  sprzedaży drewna i równoważnika 0,22 m³. 
Stawka podatku leśnego w 2006 roku będzie wyższa o 9,1% w stosunku do stawki tegoż  podatku 
w roku bieżącym.” 

 
 

 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka poinformował, iż w omawianym 
okresie radni złożyli 39 interpelacji (16 podczas Sesji Rady Miasta; 23 między Sesjami). Od 
początku kadencji radni zgłosili 1595 interpelacji. W omawianym okresie wydano ogółem 56 
delegacji służbowych dla pracowników Urzędu Miasta, w tym: dla Pana Tomasza Kolczyńskiego 
Zastępcy Prezydenta do Warszawy na podpisanie porozumienia o współpracy, dla Pani Krystyny 
Kowalewskiej Sekretarza  Miasta Płocka do Warszawy na posiedzenie w sprawie Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego EOG, dla Pana Piotra Kubery Zastępcy  Prezydenta Miasta do Mytyszte 
na spotkanie władz miast partnerskich. 
Prezydent Miasta zaprosił mieszkańców miasta na tradycyjną Wigilię przed Ratuszem  (18.12.br. o 
godz. 17.00). 
 
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Panie Prezydencie, ja chciałem zapytać  
o  właściwie kwestię, od której rozpoczęliśmy  dzisiejszą Sesję Rady Miasta, tą taką już część, 
powiedzmy, roboczą, a mianowicie  w kwestii mostu. Chciałbym zapytać, jak wygląda kwestia, 
sprawa  przetargu, czy on już został zakończony. Tam firma, która przegrała ten przetarg 
odwoływała się do sadu. Czy ona odwołała się do sądu? ...... na drogi dojazdowe.... Czy ona 
odwoływała się do sądu i jak będą wyglądały dalsze losy tego przetargu na drogi dojazdowe do 
nowego mostu? I drugie pytanie - w tym materiale, które   otrzymaliśmy, jeśli chodzi o budowę 
mostu przez rzekę Wisłę  wraz z dojazdami, na samym końcu jest taka informacja, że w dniu 3 
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listopada 2005 roku w biurze zarządzania funduszami europejskimi złożono pierwszy wniosek o 
dofinansowanie i wniosek na pozostałą kwotę zostanie złożony w  grudniu 2005 roku. Chciałbym 
zapytać, czy ten wniosek został już złożony, kiedy zostanie, na jaką kwotę, bo tutaj tych informacji        
nie ma. I kiedy ewentualnie będzie rozpatrzony?” 
 
 Pan  radny Zygmunt Buraczyński powiedział: „Nie chciałbym się włączyć w drugiej 
części interpelacji, ale Panie Prezydencie w pierwszej części  Pan podniósł istotny problem mostu i 
dróg dojazdowych. W polskiej telewizji w żadnym kanale polskojęzycznym, niestety tylko NBC, 
BBC i innych kanałach zauważyłem jedną kwestię bardzo ważną. Wydarzenia nieszczęśliwe pod 
Londynem. Czy w tej sprawie nie należałoby zacząć rozmawiać z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Ministrem Obrony Narodowej   w sprawie programu budowy dróg dojazdowych i obwodnicy 
północnej. Otóż, kiedy zobaczyłem sceny, jakie się odbywają w lepszych układach 
komunikacyjnych pod Londynem, pomyślałem sobie, że jedyna droga ucieczki dla mieszkańców 
Płocka, a pamiętam ją z 1982 roku, kiedy w Płocku nastąpiła mała awaria na kombinacie i co się 
działo w mieście Płocku, kiedy nie mogli uciec ani do Warszawy, ani   w kierunku Płońska, ani 
przez most. Dziewięciogodzinny korek, który się wytworzył w mieście Płocku oraz próba powrotu 
do domu wywołała stan paniki i zdarzenia naprawdę negatywne dla  mieszkańców. Czy nie 
należałoby użyć argumentu o tym, że te przetargi  tak długo się wloką, szkodzą temu miastu ze 
względu na jego bezpieczeństwo, bezpieczeństwo mieszkańców i tego, co się dzieje wokół tego 
wszystkiego. Może to jest potrzeba podniesienia problemu, który niewielu dostrzega, a 
nieszczęśliwy wypadek pod Londynem mógłby nam niewątpliwie pomóc. I jakby taka formuła nie 
oczekiwania odpowiedzi, tylko zasugerowania rozmowy z Ministrem Spraw Wewnętrznych i 
Ministrem Obrony Narodowej, że Płock znalazł się w bardzo konkretnej sytuacji. Chcę powiedzieć 
również, że Basell, który wybudował instalacje, są  o wiele groźniejsze niż DRW i inne instalacje, 
które będą  przetwarzały, bo wybuch w tym miejscu jest jednak tablicą mendelejewa.”             
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: ”Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Przetarg na drogi dojazdowe – tak, jak powiedziałem, przetarg 
jest w końcowej fazie. Rozstrzygnęliśmy przetarg. Zostało złożone do Urzędu Zamówień 
Publicznych  odwołanie firmy, która była druga w kolejności. Firma ta przegrała w Urzędzie 
Zamówień Publicznych przed zespołem arbitrów. Wygraliśmy to postępowanie. Jutro upływa 
ostatni termin odwołania się, ewentualnie, tej firmy do sądu. Z nieoficjalnych więc, mogę tylko tak 
powiedzieć, informacji wiem, że firma się nie odwoła. Prawnicy tej firmy orzekli, że i tak nie mają     
szans, więc nie będą się odwoływać. Ale musimy poczekać, niestety, do  jutra, żeby ostatecznie tą 
sprawę zakończyć. Gdyby się odwołali, mamy po prostu jeszcze co najmniej dwa tygodnie na 
postępowanie odwoławcze przy przychylności sądu, który przyspieszy tą sprawę na wokandę. 
Dalsze losy to jest jedynie sprawdzenie przez Urząd Zamówień Publicznych całej procedury. 
Wymagane jest to w przypadku przetargów międzynarodowych. Ma potrwać to sprawdzanie od 
trzech do pięciu dni i jeśli będzie pozytywna odpowiedź, a liczymy na taką, cały czas postępowaniu 
przyglądał się obserwator Urzędu Zamówień Publicznych, przy pozytywnej opinii Urzędu możemy      
podpisywać umowę ze zwycięzcą przetargu. Więc zakładając, że firma nie odwoła się do sądu, 
przed świętami możemy tą umowę jeszcze podpisać. Natomiast sprawa dotycząca przeciągającego 
się przetargu, braku rozwiązań komunikacyjnych w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa miasta – 
rzeczywiście to zagrożenie od wielu, wielu lat było, jest w dalszym ciągu, a w przypadku 
dokończenia budowy mostu i dróg dojazdowych częściowo będzie  odciążono centrum miasta od 
ruchu komunikacyjnego ciężarowego, ale nie w 100%, dlatego tak konieczne są dwie obwodnice, o 
których wspominałem na początku Sesji i połączenie z Orlenem, z Besellem, z Parkiem 
Technologicznym. Jest niezbędne dla, tak naprawdę, rozwoju miasta. Mam nadzieję, że uporamy 
się z tym wszystkim, z tymi wszystkimi inwestycjami drogowymi, poza tymi, które już 
rozpoczęliśmy, do  2008 roku i dopiero wówczas możemy liczyć na całkowite odciążenie miasta , a 
tym samym i zapewnienie dużo większego bezpieczeństwa związanego z przewożeniem różnych 
niebezpiecznych materiałów, które tak naprawdę cały czas z większym lub mniejszym nasileniem 
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jeżdżą po ulicach  naszego miasta. Miejmy nadzieję, że nic groźnego tak, jak dotychczas się nie          
stanie. Natomiast zagrożenie z samego Orlenu po różnego rodzaju modernizacjach, wymiany 
technologii, wymiany sprzętu, wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń, dodatkowych, które 
m.in.w ubiegłym roku my wymogliśmy się coraz bardziej zmniejsza, więc to zagrożenie jest już w 
tej chwili minimalne, aczkolwiek już zawsze jakieś tam istnieje. Bezpieczeństwo  w tym zakresie       
jakiegokolwiek niekontrolowanego wybuchu w Orlenie jest naprawdę minimalne. Nie ma się tutaj 
czego obawiać. Ale sugestia rzeczywiście jest dobra. Spróbuję porozmawiać w  tych dwóch 
ministerstwach na temat jakichś możliwych dodatkowych zabezpieczeń, dodatkowych 
przedsięwzięć, które być może w jakichś standardowych ministerstw w takich przypadkach  
istnieją. Dziękuję.” 
 
 Pan radny Józef Czurko powiedział: „Mam pytanie do Pana Prezydenta, czy mógłby 
uzupełnić tą wypowiedź na temat tych planów, czy nie warto byłoby pomyśleć nad przeniesieniem 
torów kolejowych na ten tzw. trzeci most, bo w zasadzie niebezpieczeństwo to sprawiają  te tory 
kolejowe w tym wąwozie koło ZOO. Tam jest takie złe miejsce. Kiedyś tam się coś paliło. Jakieś 
cysterny. Dziękuję.”    
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: ”Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado!  Nie udzieliłem jeszcze odpowiedzi na jedno pytanie Pana radnego 
Nowakowskiego. Ta informacja standardowa o realizacji mostu i dróg dojazdowych w końcowej 
fazie mówiąca o wnioskach o dofinansowanie jest to formalna sprawa dotycząca tych środków, 
które już uzyskaliśmy – 91 mln zł, które nie skonsumujemy w tym roku z oczywistych względów i 
dlatego musimy z formalnego punktu widzenia ponownie do rozliczeń prawidłowych, a musimy się 
prawidłowo rozliczyć, ponownie zgłosić jakieś wnioski formalne. Jest to tylko i wyłącznie 
formalność. Nie ma znaczenia tutaj żadnego merytorycznego. Formalność, która jest wymagana, 
aby później nikt nam nie zarzucił, że niezgodnie ze standardami się rozliczaliśmy. Nie ma w 
planach przenoszenia linii kolejowej na trzeci most, natomiast plany są zupełnie, plany  które, nie 
wiem kiedy i  czy w ogóle się zrealizują, mianowicie – wyprowadzenie ruchu kolejowego, mniej 
więcej wzdłuż drogi   na Zakroczym i dalej Warszawę, w tym właśnie kierunku.  Nie będzie to w 
żadnym wypadku inwestycja miejska. Będzie to, ewentualnie, inwestycja centralna. Natomiast, 
kiedy może być zrealizowana nie wiem i nie wiem, czy w ogóle ktoś potrafiłby odpowiedzieć dziś 
na to pytanie. W każdym razie w długofalowych planach rozwoju Polski jest zaprogramowana taka 
właśnie linia kolejowa łącząca Płock – warszawę i dalej na północ. Dziękuję.”     
 
     
 

 

Ad. pkt 8 
 
 Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka złożył sprawozdanie z 
pracy Wiceprzewodniczących między Sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował: 
– Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczył na zaproszenie 

stowarzyszenia na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym „Pomoc dzieciom” w rozdawaniu 
darów z okazji „Mikołajek”(były to m.in. pompy insulinowe, komputery, słodycze), 

– Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka brał udział w promocji tomiku 
wierszy Anny Cichockiej pt.:”Za płotem”. 

– Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka spotkał się ze społecznością 
Gimnazjum Nr 6 na uroczystości z okazji 35 rocznicy śmierci patrona szkoły (uroczystości 
połączone były z otwarciem nowoczesnej pracowni biologicznej),  

– Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka i Pan Tomasz Korga i 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka spotkali się z przewodniczącymi klubów radnych 
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(spotkanie dotyczyło obrad XLIX Sesji Rady Miasta), 
– Wiceprzewodniczący Rady w omawianym okresie przyjmowali interesantów oraz brali udział w 

pracach Komisji Rady Miasta Płocka.  
 
 
 

Ad. pkt 9 
 
 
Radni złożyli następujące interpelacje: 
 
1/ Pani radna Małgorzata Rybicka złożyła następujące interpelacje: 
– dot. zabezpieczenia przejścia dla pieszych pomiędzy osiedlem Winiary o sklepem przy stacji 

paliw przy ul. Dobrzyńskiej (za mostem nad rzeką Brzeźnicą) (Załącznik Nr 32 do niniejszego 
protokołu), 

– dot. zainstalowania sygnalizacji świetlnej (przycisku na żądanie) na ul. Wyszogrodzkiej 
(Załącznik Nr  33 do niniejszego protokołu), 

– dot. oznaczenia linii środkowej pasa ruchu od Zakładu Energetycznego do Mc Donald's na ul. 
Wyszogrodzkiej (Załącznik Nr 34 do niniejszego protokołu), 

– dot. poinformowania Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pełnomocnika d/s Organizacji 
Pozarządowych o pracach na rzecz Funduszu Grantowego dla Płocka i przekazanie ich 
stanowisk o wstrzymaniu dofinansowania przez Urząd Miasta Płocka  i sponsorów organizacji 
pozarządowych w 2005 roku (Załącznik Nr 35 do niniejszego protokołu), 

– dot. zamknięcia  sali gimnastycznej w LO im. Stanisława Małachowskiego z powodu naruszenia 
konstrukcji budynku  (Załącznik Nr 36 do niniejszego protokołu), 
 
 
 

2/ Pani radna Bożena Musiał złożyła następujące interpelacje: 
– dot. wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 (Załącznik 

Nr 37 do niniejszego protokołu), 
– dot. inwestycji i remontów planowanych w 2006 r. przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku 

(Załącznik Nr 38 do niniejszego protokołu), 
– dot. zagospodarowania górki saneczkowej na osiedlu Podolszyce Północ (Załącznik Nr 39 do 

niniejszego protokołu). 
 

3/ Pan radny Andrzej Nowakowski złożył  następujące interpelacje: 
– dot. powołania zespołu d/s budowy ścieżek rowerowych oraz zwiększenia środków na budowę 

ścieżek rowerowych w Płocku w budżecie miasta na rok 2006 (Załącznik Nr 40 do niniejszego 
protokołu), 

– dot. rozbudowy LO im. Władysława Jagiełły (Załącznik Nr 41 do niniejszego protokołu), 
– dot. przetargu na montaż instalacji systemu ochrony obwodowej i monitoringu mostu 

(Załącznik Nr 42 do niniejszego protokołu), 
– dot. wyjaśnienia problemów związanych ze staraniem się o fundusze z UE na budowę dróg 

dojazdowych (krajowych) do przeprawy mostowej w Płocku – etap II, budowa odcinka IV i V 
(Załącznik Nr 43 do niniejszego protokołu), 

– dot. losu funkcjonowania w Urzędzie Miasta biura starającego się o Fundusze UE; kto po 
likwidacji jednostki budżetowej jest za to odpowiedzialny  (Załącznik Nr 44 do niniejszego 
protokołu), 
 

4/ Pan radny Wiesław Kossakowski złożył następujące interpelacje: 
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– dot. remontu chodników przy ul. Gałczyńskiego od ronda Dobrzyńska do ul. Słowackiego 

(Załącznik Nr 45 do niniejszego protokołu), 
– dot. przyczyn nie zrealizowania inwestycji – boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18  (Załącznik 

Nr 46 do niniejszego protokołu). 
 
   

Ad. pkt 10 
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka w nawiązaniu do interpelacji 
Pani radnej Małgorzaty Rybickiej powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W kwestii  
Małachowianki – tam odpadł kawałek tynku, zostało to naprawione, sala została oddana do 
użytkowania , a jednocześnie jest przeprowadzana ekspertyza, która pokaże nam, w jakim stanie ta 
sala jest. Za wcześnie jeszcze mówić czy ona jest w złym stanie, czy  dobrym. Będziemy tą 
odpowiedź niedługo mieli.” 
 
 Pan Tomasz  Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka w nawiązaniu do 
interpelacji Pani radnej Małgorzaty Rybickiej powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Pani radna wspomniała o Funduszu Grantowym, na którą dostała bardzo wyczerpującą odpowiedź, 
ze wszystkimi szczegółami i jakby nie rozumiem tych, tak naprawdę insynuacji, że coś z tymi 
pieniędzmi się stało, bo to można powtarzać ileś razy i dojść do wniosku, że przepadły. W budżecie 
miasta są jeszcze.” 
 
 Pani radna Małgorzata Rybicka powiedziała: „Są, ale czy są wykorzystane przez 
organizacje, bo o to mi chodzi, że to było dla organizacji pozarządowych. Gdzie są te pieniądze,  
Panie Prezydencie?” 
 
         Pan Tomasz  Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „W budżecie 
miasta, Pani radna, są te pieniądze i jak wspominaliśmy wielokrotnie Fundusz Grantowy to nie jest 
fundusz, który ma utrzymywać organizacje pozarządowe, tylko ma wspierać innowacyjne, różne 
pomysły, projekty. A ja odpowiadam, Pani radna – w styczniu kończy się rozliczenie ostatniej II 
edycji i trudno, że .... Pani organizacja pewnie wnioskowała. Jeśli nie otrzymała coś, to decyzja 
Komitetu Sterującego . To jakby nie ma nic wpływu na to, ani Pełnomocnik Pana Prezydenta d/s  
Organizacji Pozarządowych, tym bardziej, że funkcjonuje od niedawna i Pani Kalaszczyńska jako 
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych też nie ma na to wpływu. To jest wola i Państwa radnych, jeśli 
były przekazywane pieniądze i innych darczyńców, którzy kierowali te pieniądze na Fundusz 
Grantowy. W tej chwili jesteśmy w trakcie końcowym czynności w sprawie rejestracji fundacji 
Fundusz Grantowy dla Płocka. Będzie podpisany akt notarialny i następnie złożone wszystkie 
dokumenty do   KRS- u w celu zarejestrowania fundacji i wtedy wszystkie te czynności związane, 
jeśli zostanie zarejestrowana ta fundacja, z dalszą działalności tego funduszu będzie już prowadziła 
fundacja.  I proszę tutaj, jakby, nie stwarzać wrażenia, że z tymi pieniędzmi coś się stało. Te 
pieniądze są.” 
  
 Pani radna Małgorzata Rybicka powiedziała:”Tylko nie wykorzystanie przez 
organizacje pozarządowe.”  
 
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „ Proszę 
Panią.... niewykorzystane.  Wykorzystują. Jeszcze raz mówię – w styczniu ostatnie rozliczenia 
będą, ponieważ cykl tych edycji był miesięczny z reguły i te ostatnie rozliczenia jeszcze tych 
grantów z ostatniej III edycji będą ostatecznie rozliczone w styczniu. Jeszcze raz powtarzam – nie 
są to pieniądze na utrzymanie organizacji. A naprawdę to pismo, które Pani ode mnie otrzymała 
jako odpowiedź na interpelację bardzo szczegółowo to wszystko opisuje. Dziękuję.”  
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 Pani radna Grażyna Opatrzyk zapytała:” Czy wniosek w KRS-ie już jest?” 
 
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „(...) Akt 
notarialny będzie podpisany jeszcze w tym tygodniu i skierowany będzie cały komplet 
dokumentów do KRS-u . Różnie może to potrwać – od kilku dni, czy tam kilkunastu, do paru 
miesięcy. Różnie. To zależy, jak będzie  operatywnie to załatwione.” 
 
 Pani radna Małgorzata Rybicka powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie 
Prezydencie! Ja wszystko o tym wiem. To, co Pan mówi tylko o tym, że Fundusz Grantowy  we 
współpracy z UNDP skończy się w 2005 roku, to my wszyscy wiedzieliśmy już przy momencie 
zawiązywania Funduszu Grantowego. I sponsorzy i Urząd Miasta zobowiązał się wtedy, że chce to 
kontynuować i że będzie przeznaczał systematycznie w roku pewną kwotę pieniędzy nie to na 
dofinansowanie do funkcjonowania organizacji pozarządowej, tylko żeby one organizacje 
pozarządowe realizowały swoje cele statutowe. One musza robić swoje cele statutowe. Inaczej nie 
ma możliwości, żeby występowały w Funduszu Grantowym. Ja przystępowałam dwa razy do 
funduszu i muszą się niestety te cele zgadzać z organizacją pozarządową, że one mają być 
innowacyjne, że one mają działać na rzecz społeczności lokalnej. To my to wszystko wiemy. Tylko 
moje cały czas drążenie dotyczy jednego - dlaczego cały 2005 rok te pieniądze, które miały być i          
przez sponsorów, przez  Urząd Miasta zostawione do dyspozycji organizacjom pozarządowym , te 
pieniądze, właściwie, nie zostały wykorzystane. To przecież my jako miasto zobowiązaliśmy się , 
że będzie (...) kwota, zdaje się 600 tys. dla organizacji pozarządowych.  Ja się pytam dlaczego te 
600 tys., które żeśmy się zobowiązywali jako miasto dla organizacji nie zostało w tym roku 
wykorzystane. Pan Prezydent również wie, że  konkursy z Funduszu Grantowego były w roku 
niekiedy i trzy. To nie jest argumentem dla mnie, że się skończy dopiero w  styczniu tego roku. Ja 
rozumiem, że się skończy, że jest pewien okres rozliczeniowy jest  roczny. Te fundusze na 2005 rok 
jak gdyby nie trafiły do organizacji pozarządowych. A już też z tego miejsca mówiłam, że 
możliwość w ogóle pozyskiwania środków dla organizacji pozarządowych jest strasznie 
utrudniania. I to było bardzo fajne, że jest takie miejsce, gdzie można realizować swoje cele 
działając na rzecz Płocka. Ale jeżeli my tak będziemy działać, jeżeli Pełnomocnik d/s Organizacji 
Pozarządowych, żeby wynająć u niego salę wykładową, jest ta sala przeznaczona dla organizacji 
pozarządowych, żeby się    spotykały, przedstawia organizacji pozarządowej, że zapotrzebowanie 
na salę musi być podpisane zgodnie z KRS-em, czyli ja  w tej chwili chcąc zrobić spotkanie 
organizacji pozarządowej w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych musze iść 
do swojej księgowej. Czy to nie jest jakaś paranoja? Nie wystarczy przewodnicząca czy 
wiceprzewodnicząca , czy prezes jakiegoś koła, żeby prosił, że się spotyka? To musi się zbierać 
zarząd, podejmować uchwałę, że się odbędzie spotkanie? Przecież gdzieś trzeba zakończyć jakąś 
paranoję, przecież to jest chore, główna księgowa, żeby się spotkać na godzinę i porozmawiać z 
członkami. Po prostu raczej idźmy... chciałabym, żeby prace tutaj w urzędzie były skierowane na 
rzecz dobra, ułatwiania pracy. Ja rozumiem, żeby była podjęta decyzja, proszę bardzo -  drukujemy 
zaproszenia, kupujemy nowoczesną dla Pełnomocnika laserową drukarkę , gdzie można zrobić....” 
 
 Pan Tomasz Korga zwrócił się do Pana Piotra Kubery   Zastępcy Prezydenta Miasta o 
wyjaśnienie  kwestii wynajmowania sali w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej i ogromu 
dokumentów, jakie należy składać, aby tą salę wynająć.  Poprosił, aby wyjaśnienie w tej sprawie 
złożył w pkt.:”Sprawy różne” na kolejnej Sesji Rady Miasta. 
 

Ad. pkt 11 
 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał radnym, iż 
odbędzie się spotkanie opłatkowe.  
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 Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta zgłosił wniosek o treści: „Rada 
Miasta Płocka zobowiązuje Prezydenta Miasta do przygotowania i przedstawienia na najbliższej 
sesji Rady Miasta Płocka, to jest 29 grudnia  2005 roku, projektu uchwały zwiększającej ilość  
sprzedaży punktów alkoholu do spożycia na zewnątrz (sklepy detaliczne) z ilości 150  punktów do 
.... punktów .” 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! (...) Problem ten jest nam znany mniej więcej od września – października tego roku. 
Wyniknął z pewnych ulg, które w składkach na  ZUS zostały zaaranżowane centralnie i w związku 
z tym zwiększyła się liczba rejestracji nowych działalności gospodarczych, również w handlu. Było 
to powodem tego zatoru,. Mam nadzieję, ze przejściowego zatoru, dlatego, że nigdy w historii 
naszego miasta nie mieliśmy takiej sytuacji, aby zbliżyć się do limitu punktów sprzedaży alkoholu, 
który jest obecnie w wysokości  150. I nigdy  nie mieliśmy takiego problemu. Pojawił się on 
dopiero we wrześniu. Doraźnie spróbowaliśmy w jakiś sposób rozwiązać, natomiast dziś jest taka 
sytuacja i zostały o tym poinformowane   wszystkie placówki sprzedające alkohol, żeby 
odpowiednio wcześniej, kilka miesięcy przed wygaśnięciem koncesji zgłaszamy wniosek o 
ponowne wydanie tej koncesji. Nie ma żadnych problemów, aby kontynuować sprzedaż alkoholu, 
również alkoholu w danej placówce. Wystarczy po prostu odpowiednio wcześnie zgłosić się z 
odpowiednim wnioskiem, który i tak  musi być zgłoszony. Podobne problemy na bardzo dużą, dużo 
większa skalę, mają miasta, które prowadzą taką politykę może nie do końca  liberalną w tym 
zakresie i utrzymują jednak akurat tutaj rozsądny limit punktów sprzedaży alkoholu. Państwo  
oczywiście możecie taki wniosek pod moim adresem złożyć, natomiast ja czułem się teraz w 
obowiązku wypowiedzieć moje zdanie, które jest niestety przeciwne do tego. Nie jest to jeszcze 
problem, który by był bardzo poważnym problemem, że na przykład 50 przedsiębiorców chce 
założyć sklep, w którym również chce sprzedawać alkohol. Jest to problem na razie kilku sklepów , 
więc nie jest problemem poważnym. Proponowałbym, żeby jeszcze nie w tym zakresie, nie w tym 
czasie decydować o takich sprawach, a zaczekać jeszcze kilka miesięcy. Jeśli będzie on narastał, to 
ja również będę skłonny do zwiększenia tego limitu. Ale ponieważ dziś nie ma jeszcze takiego 
problemu, to proponuję, żeby nie podejmować takich decyzji. Takie jest moje zdanie w tym 
zakresie.” 
 
 Pan radny Zygmunt Buraczyński powiedział: „Jest kłopot pewien formalno – prawny, 
mianowicie formalnie rady osiedla wypowiadają się w tej kwestii. Jest pewien, jakby, dylemat, bo 
jeśli nawet rada osiedla wyda negatywnie, urząd może wydać pozytywnie i odwrotnie. I chyba 
raczej jest problem w tym, czy zgodność wspólnych działań osiedla, które w pewnym sensie ma 
rozeznanie, czy jest taka potrzeba, czy nie, która może się okazać jednak, że jest sprzeczna z 
interesami przedsiębiorcy i wydaje mi się, ze sposób rozwijania własnej aktywności zawodowej i  
przedsiębiorczości  nie powinien być przez sprzedaż alkoholu. (...) Pan Przewodniczący zachęca 
nas do tego, żebyśmy podnieśli rękę w sprawie, albo przygotowania uchwały, albo nie. (...).” 
 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie 
wniosek zgłoszony przez Pana Lecha Latarskiego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Wniosek  
w wyniku głosowania został odrzucony (za wnioskiem głosowało – 7 radnych, przeciw – 9, 2 – 
wstrzymało się od głosu).                    
 
   
  

Ad. pkt 12 
 
 



37 
  
 W tym punkcie Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął 
obrady XLIX  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  
 
 
 
 
Uwaga: Załączniki do protokołu znajdują się w Biurze Obsługi Rady Miasta. 


