
PROTOKÓŁ NR LIV/06 
Z OBRAD LIV SESJI  

RADY MIASTA PŁOCKA  
ODBYTEJ W DNIU 28 MARCA 2006 ROKU  

 
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.05 , a zakończyła o godz. 16.10. 
 
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach . 
 
Stan radnych-25 
Obecnych-25 
Radni nieobecni-0 
Osób zaproszonych-146 
Obecnych-71 
 
Listy obecności stanowią Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. pkt 1  
 
Otwarcia obrad LIV 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 LIV Sesji Rady Miasta Płocka. 
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej. 
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta.  
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków. 
 

1) zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2005 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 
Płocku (druk nr 953), 

2) wezwania Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Zabudowie Placu Nowego Rynku dotyczącego 
uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września  2004 roku w  sprawie zasad  
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach                  
(druk nr 956), 

3) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 (druk nr 959), 
4) zmiany Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok oraz o utracie mocy Uchwały Nr 372/XVI/99 
Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku oraz Uchwały Nr 913/XLIV/01 Rady Miasta 
Płocka z dnia 25 września 2001 roku (druk 960), 

5) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 961), 
6) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006-2012” 

(druk nr 965), 
7) przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu             
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Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój 
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  i możliwości kształcenia                   
ustawicznego w regionie (druk nr 966), 

8) przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój             
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  i możliwości kształcenia              
ustawicznego w regionie (druk nr 967), 

9) zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu 
gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego                   
jednostką organizacyjną Miasta Płock (druk nr 952), 

10) podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony 
zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Regionem 
Mytiszczi  w Obwodzie Moskiewskim w Federacji Rosyjskiej (druk nr 957),  

11) zasad współpracy Miasta Płocka z innymi gminami w ramach projektu pn.:”URBAMAS”                   
(druk nr 958), 

12) określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków                
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 (druk 963), 

13) zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku 
zmienionej uchwałą nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku oraz 
uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku (druk nr 950), 

14) przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów  pobytu w 
Izbie          Wytrzeźwień w Płocku w roku 2006 mieszkańców Gminy Gozdowo (druk nr 955), 

15) wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Grodzkiej 10 
PPUP Poczta Polska z przeznaczeniem na Urząd Pocztowy   (druk nr 951), 

16) pozbawienia drogi – ulicy Długiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do ulicy   
Łukasiewicza dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej (druk nr 962), 

17) zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (druk nr 964), 
18) nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Płocku (druk 

nr 954), 
19) wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka 

(druk nr 949). 
 

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 LIV  Sesji Rady Miasta Płocka. 
 
 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował , że wpłynęły 
dwa pisma od Prezydenta Miasta Płocka (WSB.III.0719/47/06 z dnia 23.03.2006r. i WGK.0719-
4/06 z dnia 27.03.2006r. Załącznik N 7  i Nr 8 do niniejszego protokołu) z prośbą o wprowadzenie 
do dzisiejszego porządku obrad dwóch projektów uchwał zamieszczonych na drukach: 968 w 
sprawie zmian w budżecie miasta Płocka i 969 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie 
przedsięwzięcia pod nazwą -”Instalacja sygnalizacji świetlnej z półrogatkami”. 
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Pan Wiceprzewodniczący zaproponował aby wprowadzić projekt uchwały na druku 968 jako pkt 
5a, a druk nr 969 jako pkt. 5 b.  
 
 Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta zaproponowała aby po projekcie na druku 
959 następny był projekt uchwały 961, 968, 960 i powiedziała:” Panie Przewodniczący, Szanowni 
Państwo prośba moja wynika z tego , że są poprawki do Planu Wieloletniego które będą 
skutkowały automatycznie w pozostałych uchwałach budżetowych . Druga sprawa to jest dużo 
nowych zadań wprowadzonych w uchwale na druku 968 które również będą rzutowały w zmianie 
załącznika przy Planie Wieloletnim w uchwale budżetowej.” 
 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział :” może wróćmy 
do głosowania o którym mówiłem a więc do wprowadzenia projektu uchwały na druku 968 . Kto z 
Państwa radnych jest za tym aby do porządku dzisiejszych obrad wprowadzić projekt uchwały na 
druku 968 jako pkt. 5a.  
Wynik głosowania : 
za-20 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał:” Czy Pani Skarbnik 
będzie przeszkadzać jeśli wprowadzimy druk 969 jako pkt 5b?” 
 
 Pani Skarbnik Barbara Szurgocińska odpowiedziała , że nie będzie jej to przeszkadzać.  
 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta zaproponował wprowadzenie 
projektu uchwały na druku 969 jako pkt. 5b. 
 
Wynik głosowania : 
za-20 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta powiedział:” teraz może zrealizujmy 
prośbę Pani Skarbnik , zmiany w porządku wyglądałyby w ten sposób , że po druku 959 w 
porządku obrad byłby druk 961 , 968 , 960 , przy 961 mielibyśmy dwa podpunkty 5a- 968 i 5b -
druk 969. Kto z Państwa radnych jest za dokonaniem takiej zmiany w porządku dzisiejszych obrad. 
 
Wynik głosowania : 
za-20 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
 
Po wprowadzeniu zmiany porządek obrad przedstawiał się następująco: 
1.Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Płocka. 
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej. 
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta.  
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
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Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków. 
 

1) zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2005 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 
Płocku (druk nr 953), 
2) wezwania Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Zabudowie Placu Nowego Rynku dotyczącego 
uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września  2004 roku w  sprawie zasad  
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach                  
(druk nr 956), 
3)Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 (druk nr 959), 
4)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 961), 
4a)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 968), 
4b)wyrażenia zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą -”Instalacja sygnalizacji 
świetlnej z półrogatkami”(druk nr 969), 
5)zmiany Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok oraz o utracie mocy Uchwały Nr 372/XVI/99 Rady 
Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku oraz Uchwały Nr 913/XLIV/01 Rady Miasta Płocka z 
dnia 25 września 2001 roku (druk 960), 
6) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006-2012” 
(druk nr 965), 
7) przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu             
Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój 
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  i możliwości kształcenia                   
ustawicznego w regionie (druk nr 966), 
8) przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój             
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  i możliwości kształcenia              
ustawicznego w regionie (druk nr 967), 
9) zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu 
gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego                   
jednostką organizacyjną Miasta Płock (druk nr 952), 
10) podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, 
gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Regionem Mytiszczi  w 
Obwodzie Moskiewskim w Federacji Rosyjskiej (druk nr 957),  
11) zasad współpracy Miasta Płocka z innymi gminami w ramach projektu pn.:”URBAMAS”                   
(druk nr 958), 
12) określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków                
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 (druk 963), 
13) zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej 
uchwałą nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku oraz uchwałą nr 
733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku (druk nr 950), 
14) przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów  pobytu w Izbie          
Wytrzeźwień w Płocku w roku 2006 mieszkańców Gminy Gozdowo (druk nr 955), 
15) wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Grodzkiej 10 
PPUP Poczta Polska z przeznaczeniem na Urząd Pocztowy   (druk nr 951), 
16) pozbawienia drogi – ulicy Długiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do ulicy   
Łukasiewicza dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej (druk nr 962), 
17) zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (druk nr 964), 
18) nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Płocku (druk nr 
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954), 
19) wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka (druk 
nr 949). 

 
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 LIV  Sesji Rady Miasta Płocka. 
 
Ad. pkt 2  
 
 
 Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni radni: Pani Barbara Smardzewska-
Czmiel, Pan radny Andrzej Nowakowski, Pan radny Jan Robakiewicz .Zgłoszeni radni wyrazili 
zgodę na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków . Proponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków 
został poddany pod głosowanie (za-20, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0) i w jego wyniku 
został zatwierdzony. 
 
 
Skład Komisji Uchwał i Wniosków : 

1. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel, 
2. Pan radny Andrzej Nowakowski, 
3. Pan radny Jan Robakiewicz.  

 
 
Ad. pkt 3  
 
 
 Protokół z obrad LIII sesji Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku został przyjęty 
jednogłośnie.  
 
 
Ad. pkt 4  
 
 
 Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej przedstawił Pan Marek Krysztofiak 
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej . (Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu) 
Do sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zapytań. 
 
 
Ad. pkt 5  
 
 
 Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta przedstawiła 
Pani Barbara Smardzewska-Czmiel Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Rozwoju i 
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Bezpieczeństwa Miasta. (Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu) 
Do sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zapytań. 
 
 
Ad. pkt 6  
 
 
Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków. 

 
1) zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2005 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 
Płocku (druk nr 953) 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
2) wezwania Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Zabudowie Placu Nowego Rynku dotyczącego 
uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września  2004 roku w sprawie zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (druk 
nr 956) 
 
   Pan radny Zygmunt Buraczyński powiedział :” Wysoka Rado, w treści opisu 
przygotowującego uchwałę jest zapisane, że Rada Miasta na podstawie art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi winna w terminie 60 
dni od daty otrzymania wezwania wyrazić swoje stanowisko w formie uchwały uchylając bądź 
odmawiając uchylenia w/w uchwały . Termin ten minął w dniu wczorajszym . Czy Panie mecenasie 
Panie Przewodniczący , Panie Prezydencie została złamana zasada informowania społeczeństwa 
zgodnie z terminem czy i jakie były przeszkody by wcześniej ten protest rozpatrzyć bo według 
dokumentów które miałem  został złożony w dniu 24 stycznia. Nie chciałbym nikogo posądzać o 
nic złego ale jest to jednak nie informowanie społeczeństwa o tym                  
co się dzieje w mieście Płocku. Skoro po raz pierwszy w nowej rzeczywistości po 89 roku Rada 
Miasta Płocka postanowiła podjąć współdziałanie ze społeczeństwem poprzez uznanie albo nie 
uznanie racji Komitetu Protestacyjnego wydaje mi sie, że powinniśmy przestrzegać zasad które są 
obowiązujące. Dziękuję.” 
 
   Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” jedynym 
powodem było przesunięcie Sesji nic więcej , tak się niestety stało , że musieliśmy przesunąć i to 
jest jedyny powód .” 
 
   Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział :” Panie Przewodniczący, Panie 
Prezydencie, Szanowni Państwo procedura rozpatrywania tego typu spraw jest taka , że wezwanie 
kierowane do Rady powinno być Radzie przedstawione Rada ma na podjęcie rzeczywiście 60 dni , 
ale Rada może tym tematem się nie zająć . Możecie Państwo zgłosić wniosek o zdjęcie tego tematu 
z porządku obrad i też by się nic nie stało . Przepisy mówią, że po upływie 60 dni osoba wzywająca 
ma prawo skierować sprawę do sądu i to sąd będzie decydował dalej . Teraz nawet przesunięcie o 
jeden dzień nic nie będzie powodowało . Państwo możecie podjąć uchwałę taką jaką podejmiecie a 
skarżący mogą się zachować i tak jak im prawo wskazuje czyli skierować sprawę do sądu .” 
 
   Pani radna Grażyna Opatrzyk powiedziała:” Panie Przewodniczący Wysoka Rado ja mam 
tylko jedno pytanie ponieważ o ile dobrze pamiętam cztery miesiące temu tu na tej sali radni 
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przegłosowali pozytywnie wniosek o przygotowanie przez Prezydenta właśnie takiego projektu 
uchwały w sprawie cofnięcia uprawnień dla Prezydenta co do decydowania o majątku gminy . 
Minęły już chyba cztery miesiące do tej pory nie mamy projektu uchwały , dobrze że kupcy 
zmobilizowali się i przygotowali. Jakie mamy szanse wykonania tego wniosku który dotyczy tego 
samego problemu co ta uchwała. „ 
 
   Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta powiedział:” Panie Przewodniczący, Wysoka 
Rado Szanowni Państwo ciąg dalszy serialu pod nazwą „Stare wraca” jest w proteście przeciwko 
zabudowie Placu Nowy Rynek . Otóż  chciałbym w tej sprawie powiedzieć tylko  dwie rzeczy. Po 
pierwsze jest to niecodzienna sytuacja polegająca na tym , że grupa interesu próbuje nam, 
samorządowi miasta Płocka pewne rzeczy narzucić i pewne rzeczy wymusić . Nie będę 
charakteryzował kto jest inspiratorem, dlaczego taka sytuacja nastąpiła ale jest to rzeczywiście w 
historii płockiego samorządu pierwszy taki przypadek. Abstrahując od  merytorycznej dyskusji na 
temat podziału kompetencji między władzą uchwałodawczą i wykonawczą którą była , jest i pewnie 
będzie w następnych kadencjach . Być może ustawodawca czyli sejm RP bardziej uszczegółowi 
podział kompetencji pomiędzy radami miasta a prezydentami , burmistrzami i wójtami ale dopóki 
tego nie będzie, będzie taka dyskusja i w tej dyskusji mogą padać różne wnioski m.in. takie który 
przywołała Pani radna Grażyna Opatrzyk aby zobowiązać Prezydenta do tego żeby się zrzekł 
pewnych kompetencji w zarządzaniu miastem i scedował je na radę miasta . Otóż odpowiadam , że 
szanse na przygotowanie takiego wniosku są dokładnie zerowe  . Ja takiego wniosku nie przygotuję 
dlatego , ze  się z nim co do zasady nie zgadzam . Miasto musi być zarządzane sprawnie , 
kompetentnie . Musi być jasny i klarowny podział obowiązków pomiędzy radę miasta i Zarząd tj. 
Prezydenta Miasta w przypadku naszego miasta . Nic się takiego nie wydarzyło złego dla naszego 
miasta , żeby wnioskować o zmianę tych kompetencji i dlatego jest takie moje stanowisko w tej 
sprawie . Natomiast jeśli chodzi o ten konkretny przypadek ja chciałbym do Państwa radnych 
zaapelować abstrahując od naszej dyskusji o podziale kompetencji, aby nie ulegali grupom 
interesów finansowo-politycznym i nie podejmowali tej uchwały szczególnie , że ta grupa kieruje 
się nieprawdą w uzasadnieniu twierdząc, że uchwała którą podjęła Rada Miasta Płocka Nr 572 z 28 
września 2004 roku jest sprzeczna z prawem . Mamy dwie niezależne ekspertyzy prawne . Jedna 
Urzędu Miasta Płocka i tu można z nią dyskutować , że jest to podległość służbowa , druga 
nadzoru- Wojewody Mazowieckiego sporządzona nie obecnie tylko kilka miesięcy temu , która 
jednoznacznie stwierdziła że uchwała ta jest zgodna z prawdą . W związku z tym uzasadnienie na 
jakim opiera się Komitet Protestacyjny jest po prostu nieprawdą . Dlatego jeszcze raz proszę o 
zaniechanie pewnych polemik , dyskusji pomiędzy nami jako, że nie jest to już spór kompetencyjny 
ale spór pomiędzy grupami interesu i samorządem płockim .Dziękuję.” 
 
   Pani radna Grażyna Opatrzyk powiedziała:”  Panie Przewodniczący Wysoka Rado, Panie 
Prezydencie muszę się odnieść do tego . Interes jakiejś grupy społecznej , powiedzmy prawdę 
nawet jeśli tą uchwałę dzisiaj przegłosujemy to decyzje zostały podjęte , prawo nie działa wstecz . 
Ta działka została przekazana do Rynex-u , a wniosek jaki radni złożyli dokładnie radny Arek 
Iwaniak cztery miesiące temu to był wniosek na skutek tego , że Rada Miasta Płocka wyraziła 
swoją negatywną opinię jeśli chodzi o przekazanie działki pod taką zabudowę , a Pan Prezydent 
korzystając ze swoich uprawnień przekazał tą działkę do spółki gminnej . Wniosek był taki aby 
przygotować projekt uchwały , bo tak samo jak uchwałą daliśmy Panu Prezydentowi takie 
kompetencje tak powinna być przygotowana kolejna uchwała i radni powinni się wypowiedzieć , 
czy te kompetencje nadal powinien mieć Prezydent czy nie. Wniosek został przegłosowany 
pozytywnie i to , że Pan prezydent ma takie zdanie to nie upoważnia nikogo aby nie został 
przygotowany taki projekt uchwały , to radni mają się opowiedzieć . Natomiast jeśli chodzi o 
dzisiejszą uchwałę Panie Prezydencie powiedzmy tym ludziom , decyzje zostały już podjęte , 
zapadły i dzisiejszy projekt uchwały nie sprawi , że ta działka wróci ponownie do zasobów gminy.” 
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   Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący , Wysoka Rado, Szanowni Państwo, więc właśnie skoro tak na prawdę decyzja nie 
może być cofnięta bo prawo wstecz nie działa to tylko dowodzi faktu iż jest to kolejny etap bitwy o 
Nowy Rynek , bo nie sądzę żeby Państwo , nazwisk nie będę czytał. bardzo interesowali się tym co 
Prezydent może jakie ma kompetencje wobec sprawowania nadzoru właścicielskiego co do spółek z 
udziałem czy akcjami gminy . To właśnie tylko dowodzi tylko tej sprawy , że nie do końca Państwo 
wiedzieli co robią i byli prawdopodobnie źle poinformowani . Jeszcze raz wróćmy do meritum 
sprawy . Dlatego Państwo wnioskodawcy z poparciem pewnych radnych przedkładają taki projekt 
uchwały bo , uznają go tak uzasadniają , jako sprzeczny z prawem . On nie jest sprzeczny z 
prawem, na to są ekspertyzy prawne , poza tym radcowie którzy dopuszczali taki projekt , nadzór 
wojewody , te wszystkie etapy udowodniły, że ta uchwała jest zgodna z prawem więc ktoś został tu 
wprowadzony w błąd dlatego być może ta dyskusja . Jeżeli miałaby być zmieniona ta uchwała to 
zupełnie  innym sposobem procedowania , po co się wyręczać ludźmi którzy do końca chyba nie 
orientują się w tej sprawie . Ponadto dziwi mnie pewne podejście Państwa radnych bo w 2004 roku 
kiedy ta uchwała była podejmowana to było zero głosów przeciw , sprawdziłem w Biurze Rady , a 
radni pozostali ci sami . Nagle dzisiaj jakby inne stanowisko , więc czy tu tak na prawdę nie chodzi 
o politykę ? Dziękuję.” 
 
   Pani radna Małgorzata Rybicka powiedziała:” Panie Przewodniczący, Szanowna Rado ja 
mam w takim razie pytanie do Pana Przewodniczącego ponieważ Pan Prezydent powiedział nam 
przed chwilą, że nie przygotuje nam takiego projektu uchwały czy w takim razie Pan jako pełniący 
funkcję Przewodniczącego Rady Miasta może przygotować na następną sesję realizację wniosku 
złożonego przez Pana Iwaniaka przegłosowanego pozytywnie przez Radę Miasta Płocka .” 
 
   Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Proszę Państwa 
nie wiem czy mogę , zastanowimy się nad tym , przede wszystkim chyba dzisiejsza dyskusja 
rozwiązuje tego typu problem . Wydaje mi się, że przygotowanie tego projektu było by bezzasadne 
. Odnoszę wrażenie, że znowu byśmy się kręcili wokół tego samego problemu który o ile wiem 
dawno został rozwiązany .” 
 
   Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział:”Panie Przewodniczący , Wysoka Rado rok temu 
złożyłem interpelację z projektem uchwały , wiem , że to nie był ten tryb, chciałem sprawdzić czy 
tym trybem  jakby pod namową naszą wprowadzić coś takiego nie zabierając Prezydentowi Miasta 
Płocka kompetencji w zakresie zarządzania spółkami gminnymi . Pod wpływem wielu rzeczy które 
w tym mieście się wydarzyły i dzisiaj nie warto przypominać bo nie na ten temat rozmawiamy 
podjąłem wysiłek by stworzyć taką uchwałę aby rada gminy zarządzała udziałami i akcjami. 
Ponownie taki wniosek został przegłosowany , dzisiaj mówimy o grupie interesu , jak to oni na nas 
wpływają, jacy jesteśmy niegrzeczni . Nie chodzi o grupę interesu problem ten pojawia się po raz 
trzeci , kolejna grupa społeczna dostrzega że w tym mieście brak jest kompetencji, klarowności o 
której Pan Prezydent mówił i dlatego rozmawiamy o tej rzeczy . Ale nie odpowiedział jeszcze Pan 
Prezydent na zasadnicze pytanie dlaczego ci mieszkańcy obojętnie jaką są grupą interesu nie 
uzyskali w stosownym czasie odpowiedzi . Oczywiście wymówka , bo wprowadzaliśmy 
Wieloletnie Plany Inwestycyjne jest dobrą wymówką ale to jest tylko wymówka ale ludzi na dal nie 
informujemy. Dziękuję” 
 
   Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział :” Szanowni Państwo nie wiem czy to 
będzie odpowiedź na pytanie Pana radnego Iwaniaka . Mogę powiedzieć, że odpowiedzi ze strony 
Pana Prezydenta na ten wniosek nie powinniście Państwo się spodziewać  dlatego że to było 
wezwanie dla Rady natomiast Pan Prezydent był tu na uboczu i stoi na uboczu tej sprawy . 
Wezwanie to było na Radę w związku z tym nawet Pan Przewodniczący nie mógł Państwu 
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odpowiedzieć . To Państwo decydujecie o tym czy tematem się zajmiecie , temat wymaga 
odpowiedniego przygotowania z uwagi na przesunięcie terminu jak mówiłem odbywa się to dzisiaj 
i to Rada decyduje o sposobie załatwienia sprawy  . Dopiero po tej sesji Państwo dostaną 
odpowiedź czy Państwo podjęliście uchwałę, jakiej treści a procedura jest określona w przepisach 
prawa jeśli Państwo sobie życzycie mogę przytoczyć konkretne przepisy jaka procedura będzie się 
dalej toczyła . Nie może Pan radny twierdzić, że w tej sprawie nie było odpowiedzi bo nie mogło 
być po prostu, będzie po dzisiejszej sesji odpowiedź . Dziękuję.” 
 
   Pani radna Grażyna Opatrzyk powiedziała:”Do tego co Pan mecenas powiedział , Pan 
mecenas zaznaczył , że grupa kupców skierowała temat do radnych . Dlaczego nam jako radnym 
nie umożliwiono w terminie wypowiedzenia się na ten temat , bo tak na prawdę w tej chwili, nie 
wiem czy dobrze zrozumiałam Pan mecenas powiedział , że kupcy mogą pójść do sądu z kim , z 
radnymi którzy nie dostali tej uchwały w odpowiednim terminie, nie mieli szansy wypowiedzenia 
się? „ 
 
   Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał:” Pani radna jakiej 
uchwały bo ja nie nadążam , przecież Państwo mieliście w skrytkach mogliście się przygotować , 
po jakim terminie , przecież to nie jest specjalnie . Głosowanie jest ważne a materiały były 
odpowiednio wcześniej przygotowane i mogliście Państwo się zapoznać.”  
 
   Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta powiedział:”Panie Przewodniczący,  Wysoka 
Rado padły ze strony Państwa radnych dwa pytania . Odpowiedź o której mówi Pan radny Iwaniak 
myślę że nie dotyczy tego akurat protestu który rozważacie Państwo radni a dotyczy listu otwartego 
który został skierowany do mediów płockich i który również wpłynął do mnie . Na listy otwarte nie 
ma obowiązku odpowiadać to po pierwsze, po drugie ten list był powieleniem listu otwartego 
byłego radnego , obecnego Posła Pana Zenona Sylwestra Wiśniewskiego który zawierał w swojej 
treści wiele pomówień , kłamstw i oczywistych rzeczy których nie godzi się przytaczać z tego 
miejsca w związku z tym uznałem za stosowne aby na taki list otwarty nie odpowiadać i nie 
wchodzić w polemikę na takim poziomie . Po drugie Pan radny Iwaniak chciałby żeby bardziej 
scharakteryzować tą grupę interesów , grupę która reprezentuje rzekomo kupców . Chciałbym 
Państwu powiedzieć , że ta grupa interesów to nie są tak na prawdę płoccy kupcy , to są tak na 
prawdę właściciele kilku budynków w których płoccy kupcy wynajmują za bardzo duże środki 
finansowe powierzchnie do prowadzenia swojej działalności handlowej i usługowej i ta grupa 
interesów to jest kilku właścicieli tych dużych powierzchni na wynajem która nie chce słyszeć o 
jakiejkolwiek konkurencji dlatego , że zarobi nie 100 tysięcy zł miesięcznie tylko 90 tysięcy zł 
miesięcznie te kwoty są wzięte z księżyca ale uszczupli to ich kieszeń . To , że są popierani przez 
niektórych polityków by wywołać zamieszanie społeczne , to że Państwo niektórzy radni się w to 
włączają świadomie czy nie świadomie to jest inna kwestia . Tak nie wymieniając z imienia i z 
nazwiska bo nie o to chodzi tak na prawdę scharakteryzowałbym tą grupę interesów która chce 
wpływać na decyzje i moje i Rady Miasta Płocka . Dziękuję.” 
 
   Pan radny Zygmunt Buraczyński powiedział:” ja się bardzo szczycę że jestem w tej grupie 
interesu razem z kupcami , rzemieślnikami którzy do mnie przyszli , z prostego powodu 9 lat byłem 
Prezesem Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług i dyrektorem tego Zrzeszenia i miano do mnie 
zaufanie i oni uważali, że jeśli  do mnie przyjdą to będziemy rozmawiali i będziemy widzieli w 
Radzie Miasta i jego przedstawicielu człowieka który nie reprezentuje obcych kupców tylko 
płockich kupców . Nie wtrącajmy sie kto jeździ samochodem, to dlaczego Pan Prezydent nie jeździ 
polskim samochodem tylko jeździ włoskim samochodem takie przykłady można by bez przerwy 
mnożyć a przecież nie chodzi o to . Istota polega na bardzo prostym założeniu. Nie zgadzam się z 
Pana interpretacją , że kupcy nie przedstawili alternatywy utracenia miejsca pracy która Pan 
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skierował do nas. Ja nie będę polemizował o stronie prawnej tego przedsięwzięcia ale na prawdę nie 
godzi sie Prezydentowi Miasta Płocka powiedzieć, że jest to grupa nie płockich kupców tylko 
płockich kupców którzy siedzą w obcych lokalach . Nie wystąpiłem tu w roli tego który chce mieć 
ostatnie słowo , ale to trochę boli . Wiem co to znaczy pracować ciężko, sam musiałem kiedyś z 
przyczyn politycznych zająć sie tym zagadnieniem , zarabiać i utrzymywać własną rodzinę i wtedy 
boli kiedy człowiekowi zaglądają do kieszeni nie wiedzą o tym, że to jest kosztem snu kosztem 
ciężkiej pracy innych nakładów oraz to, że trzeba ludzi zatrudniać . Dlatego myślę że jeśli Pan 
Prezydent by odpowiedział , nie życzę sobie , nie będę odpisywał to by wystarczyło i byłoby to 
ucięcie dyskusji administracyjnej a wszelka inna dyskusja o charakterze społecznym i obrażanie 
ludzi którzy wykonują ciężką swoją pracę i funkcjonują w naszym mieście jest nieprzyzwoitością.” 
 
   Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta powiedział:”muszę zabrać głos na temat tego co 
powiedział Pan radny Buraczyński bo albo nie zrozumiał mojej intencji albo świadomie przekręca 
moje słowa i interpretuje tak jak chce . Nie zwracałem sie tutaj w odniesieniu do jakichś dziwnych 
interesów które prowadzą niektórzy płoccy kupcy . Płoccy kupcy z całą pewnością są na tyle 
świadomi i przedsiębiorczy , że poradzą sobie z prowadzeniem działalności gospodarczej w takiej 
czy innej galerii w takim czy innym miejscu . Natomiast jeszcze raz podkreślam zwracałem uwagę 
na to , że to nie płoccy kupcy prowadzą tą grę i zamieszanie, to niektórzy płoccy politycy chcą żeby 
wróciło stare w porozumieniu z kilkoma właścicielami małych sklepów w których są 
wynajmowane powierzchnie. Prowadzą tą grę po to tylko żeby zrealizować jakieś ambicje 
polityczne, czy pseudopolityczne i proszę nie interpretować moich słów jako obrażanie 
kogokolwiek a już najbardziej płockich kupców . Osobiście podziwiam , że w tak trudnej sytuacji 
gospodarczej prowadzą swoja działalność , radzą sobie na płockim rynku i podejmujemy działania 
min. sprzedaż lokali usługowych , handlowych dla płockich kupców po to by mieli je na własność , 
po to żeby rozwijali swoją działalność ci którzy mają taką możliwość. To Państwo przez wiele lat 
nie udostępnialiście własności płockim kupcom przy głosowaniu tej uchwały również byliście 
przeciw, więc proszę nie konfrontować mnie z płockimi kupcami, bo takiej konfrontacji nie ma i 
nigdy nie było , to jest sztuczny wirtualny twór który jak widzę niektórzy z Państwa radnych  na 
szczęście nie wszyscy próbujecie ukształtować wpisując się niejako w jakiś dziwny plan polityczny 
nacechowany i nakierowany na najbliższe wybory samorządowe.” 
 
3) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 (druk nr 959) 
 

 
     Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawkę do 
projektu uchwały na druku 959 i do załącznika do tego projektu  . (Autopoprawka na piśmie 
stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.) 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:” Szanowni Płocczanie , 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado na dzisiejszej sesji będziecie Państwo dyskutować a 
następnie głosować uchwałę dotyczącą Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Płocka . To 
pierwszy taki dokument w historii Płocka, który prezentuje konkretne plany rozwoju 
inwestycyjnego naszego miasta na kolejne 7 lat. Jego znaczenie jest dla nas wszystkich 
niepodważalne. 
WPI powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród płocczan, a także w  wyniku analizy 
potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców miasta na spotkaniach ze mną, moimi zastępcami oraz 
Państwem - radnymi. Wieloletni Plan Inwestycyjny tworzyliśmy wspólnie, my, wszyscy 
płocczanie. To dla mnie osobiście  bardzo ważny jego element, śmiem powiedzieć najważniejszy. 
Tu krótka refleksja ze spotkań z mieszkańcami.  
Drodzy Państwo w niemalże co drugim , co trzecim pytaniu które było jednocześnie pewnym 
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żalem, uwagą , krytyką i pretensją do kolejnych władz miasta Płocka było to, iż jak 
charakteryzował to jeden z mieszkańców w roku 1993 przyjechały do nas władze miasta Płocka i 
obiecały , że moją ulicę zbudują . Kiedy? To zobaczymy. Za cztery lata kolejne władze przyjechały 
i powtórzyły to samo , za dwa lata powtarzało się to samo . Minęło 10 lat a ja w dalszym ciągu w 
gumiakach chodzę po mojej ulicy i nie wiem co najgorsze kiedy będzie ona wyremontowana już nie 
mówiąc o nowej nawierzchni . WPI odpowiada bardzo precyzyjnie na to pytanie . Jeśli ten 
przysłowiowy Pan Kowalski dowie się z niego, że za rok jego ulica będzie remontowana to bardzo 
się z tego ucieszy i będzie wszystkim bardzo wdzięczny , ale jeśli dowie się, że WPI jego ulica jest 
wpisana do inwestycji za trzy lata to być może już się tak bardzo nie ucieszy ale będzie miał 
stuprocentową gwarancję że jeszcze trzy lata poczeka ale na pewno będzie za trzy lata chodził 
suchą stopą po swojej ulicy . To jest w mojej ocenie bardzo istotna przesłanka , dobra wiadomość 
dla mieszkańców naszego miasta . Mieć pewność i nie polegać tylko i wyłącznie na iluzorycznych 
obietnicach , niezależnie od tego kto będzie przez następną  czy jeszcze kolejną kadencję 
sprawował władzę w naszym mieście, jacy będą radni , jacy będą Prezydenci. Mieszkańcy Płocka 
będą mieli już niemalże stuprocentową gwarancję , że te inwestycje które są zapisane w WPI i 
przypisane do określonych lat zostaną wykonane . Dla naszego miasta Wieloletni Plan 
Inwestycyjny jest również bardzo ważny . Został on opracowany w celu realizacji ustaleń Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju i innych programów i planów rozwoju w części dotyczących inwestycji 
komunalnych . W celu ułatwienia możliwości zawierania umów wieloletnich zgodnie z przepisami 
ustawy o finansach publicznych dla inwestycji których realizacja przekracza okres jednego roku 
budżetowego , uporządkowania i zaplanowania procesów inwestycyjnych w cyklach wieloletnich w 
celu racjonalizacji decyzji inwestycyjnych , w celu optymalizacji efektów wydatkowania funduszy 
publicznych z budżetu miasta na inwestycje komunalne , a także w celu uspołecznienia procesu 
decyzyjnego dotyczącego kierunków , skali i tempa procesów inwestowania w gminie zapewniająca 
przejrzystość inwestycji w celu ułatwienia pozyskania zewnętrznych środków finansowych z 
funduszy unii europejskiej na współfinansowanie inwestycji komunalnych . Powstaje jeszcze jedno 
pytanie . Dlaczego planujemy inwestycje w tak długim horyzoncie czasowym . Czy planowanie 
dziś jest w ogóle potrzebne . Wydatki inwestycyjne z budżetu miasta Płocka w większości 
przypadków charakteryzują się wieloletnim cyklem realizacji dlatego też nie mogą być planowane 
w horyzoncie jednego tylko roku budżetowego, czy jednej kadencji władz samorządowych . W celu 
lepszej koordynacji działań inwestycyjnych wydatki inwestycyjne z budżetu miasta należy 
planować w dłuższej perspektywie czasowej . Taki sposób podejścia prowadzi do skrócenia 
procesów inwestycyjnych poszczególnych przedsięwzięć , racjonalnego wydatkowania środków 
finansowych , uzyskania maksymalnego efektu społeczno-gospodarczego w postaci coraz lepszych 
warunków życia ludności i funkcjonowania podmiotów gospodarczych .  
Jako najlepszy przykład i uzasadnienie jednocześnie , że warto planować nawet w długiej 
perspektywie czasowej podam nasz most i drogi dojazdowe. Gdyby dobrze planowano to nie 
byłoby takich problemów jak są dzisiaj ponieważ tą inwestycję wyjątkowo źle zaplanowano i stąd 
borykamy sie z dużymi sprawami związanymi z zapewnieniem finansowania i zapewnieniem 
sprawnej realizacji tej inwestycji na szczęście już sobie z tym poradziliśmy . Mam nadzieją a w 
zasadzie jestem pewien , że dziś uchwalony Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie powodował o 
wiele lepsze i sprawniejsze działanie w zakresie inwestycyjnym w ciągu najbliższych kilku lat . 
Szanowni Państwo, zapewne wszyscy z nas, niejednokrotnie zastanawiali się, dlaczego tak trudno 
jest wypromować w kraju i zagranicą Płock, który jest skarbnicą pięknych zabytków i ciekawych 
dziejów, dlaczego tak trudno pozyskać do nas atrakcyjnych inwestorów z zewnątrz. Odpowiedź jest 
oczywista: przez całe dziesięciolecia niewiele zrobiono, aby nasze miasto było postrzegane jako 
atrakcyjne, a nie jako większa osada  przy ORLEN-ie. Dopiero w tej kadencji samorząd pomyślał o 
mieszkańcach i ich potrzebach. Rozpoczęły się na niespotykaną dotąd skalę inwestycje drogowe, 
oświatowe, dynamicznie ruszyło budownictwo mieszkaniowe. Na uzyskanie jednak spodziewanych 
przez wszystkich nas, płocczan, efektów, potrzeba nieco więcej czasu.  
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Szanowni Państwo dzięki opracowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uzyskano w miarę 
precyzyjne odpowiedzi na następujące pytania . Po pierwsze co trzeba zrobić , skonstruowanie 
konkretnych zadań inwestycyjnych , po drugie kiedy należy to zrobić , określiliśmy termin 
realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych , gdzie należy to zrobić umiejscowiliśmy 
wszystkie zdania inwestycyjne w przestrzeni na poszczególnych osiedlach . Wyznaczyliśmy 
również instytucje , czyli odpowiedzieliśmy na pytanie kto ma to zrobić , wyznaczyliśmy osoby 
jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację planowanych zadań inwestycyjnych . 
Określiliśmy również w zdecydowanej większości przypadków bardzo precyzyjnie ile to będzie 
kosztować , czyli określiliśmy nakłady finansowe niezbędne do realizacji planowanych zadań 
inwestycyjnych . Wskazaliśmy również skąd wziąć na to pieniądze czyli określiliśmy źródła 
finansowania planowanych zadań inwestycyjnych , zwłaszcza zadań własnych z jednoczesnym 
wskazaniem zewnętrznych źródeł finansowania w postaci zwrotnych i bezzwrotnych krajowych 
środków finansowych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej . Bardzo ważnym 
zagadnieniem jest również to iż WPI jest przede wszystkim wysokiej rangi deklaracją intencji 
władz miasta Płocka dotyczącą kierunków i sposobów wydatkowania części środków budżetowych 
w zakresie wydatków inwestycyjnych  . Będzie on spełniał bardzo ważną rolę zarówno dla władz 
samorządowych , ale przede wszystkim dla mieszkańców miasta oraz podmiotów gospodarczych 
zlokalizowanych na jego terenie a także potencjalnych inwestorów i mieszkańców.  
Drodzy Płocczanie, kilka kolejnych lat życia naszego Płocka upłynie pod znakiem wielkich 
inwestycji drogowych. Powstaną dwie wielkie obwodnice, które połączą miasto z krajem i ułatwią 
nasze funkcjonowanie poprzez wyprowadzenie uciążliwego ruchu tranzytowego z centrum miasta. 
Na ten cel przeznaczymy w ciągu najbliższych lat około 200 milionów złotych.  Powstaną też nowe 
drogi miejskie i małe uliczki osiedlowe, które nadadzą Płockowi rangę prawdziwie miejską, a nie 
zaściankową. 
    Znaczną rolę odegrają też inwestycje oświatowe. Będziemy kontynuować remonty i rozbudowę 
szkół oraz przedszkoli, nie zapominając o inwestowaniu w samego ucznia i nauczyciela co z dużym 
rozmachem rozpoczęliśmy właśnie w tej kadencji samorządu.  
      W proces rozwoju Płocka poprzez inwestycje włączyły się także spółki. W najbliższych latach  
Płockie Wodociągi za ponad 200 milionów złotych wybudują nowoczesną oczyszczalnię ścieków, 
rozdzielona zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa, i to co dla wielu płocczan jest 
najważniejsze-powstanie kanalizacja, w dzielnicach, gdzie jej brakuje. 
       Nie skupiliśmy się jednak wyłącznie na sprawach decydujących o podniesieniu komfortu życia 
mieszkańców. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym znalazły się także atrakcje miłe dla samych 
płocczan, a także mające pobudzić ruch turystyczny, na którym tak bardzo zależy nam wszystkim, 
ponieważ wiąże się to z napływem pieniędzy z zewnątrz. Mam tu na myśli m.in. zjazd narciarski na 
skarpie czy tramwaj przemierzający całe nasze miasto. 
Na zakończenie chciałbym odnieść się do jeszcze dwóch kwestii , do wskaźników inwestycyjnych 
w odniesieniu do całości budżetu miasta Płocka . Otóż Drodzy Państwo przez najbliższe lata 
wskaźnik inwestycji w odniesieniu do wydatków budżetowych będzie się utrzymywał na poziomie 
około 30% . Co to spowoduje. Spowoduje , że ten trend dynamicznego rozwoju inwestycyjnego 
naszego miasta będzie już stałym trendem . Za kilka lat dzięki temu będziemy mogli mówić że 
Płock jest  bardzo nowoczesnym i jednym z najlepiej rozwijających sie w Polsce miast. Być może 
zastrzeżenia budzi sposób finansowania tych inwestycji , być może dlatego , że pokazujemy iż 
wskaźnik zadłużenia wzrośnie do 47% przy dopuszczalnym 60% . Jest to jak wskazują ekonomiści 
bardzo bezpieczny jeszcze wskaźnik zadłużenia do 50% . Myślę, że w praktyce nie osiągniemy 
jednak tak dużego zadłużenia i nie zaciągniemy tak dużych kredytów . Dlatego , ze po pierwsze 
wskazaliśmy zewnętrzne środki które zasilą nasze budżety , nasz budżet miasta i kolejne budżety w 
okresie objętym Planem Inwestycyjnym na bardzo umiarkowanym poziomie . W ciągu najbliższych 
trzech lat od roku 2007 do roku 2009 wskazaliśmy środki Unii Europejskiej do pozyskania przez 
nasze miasto tylko na poziomie 200 milionów złotych . Jest to program minimalny , sądzimy , ze 
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uda nam się w tym budżecie pozyskać o wiele większe środki . Nie wskazaliśmy również w 
uzasadnieniu finansowym i prognozie finansowej wpływu środków finansowych w tzw. 
partnerstwach publiczno-prywatnych dlatego , że dziś bardzo trudno jeszcze jest określić jakie 
partnerstwa publiczno-prywatne będziemy zawierać i jakie będzie miało to skutki finansowe w 
sensie zmniejszonego deficytu w poszczególnych latach i tym samym zmniejszonego zadłużenia 
naszego miasta, ale z całą pewnością środki Unii Europejskiej i partnerstwo publiczno-prywatne to 
są dwa podstawowe źródła środków zewnętrznych które mogą w sposób znakomity podnieść 
rozwój Płocka i wielu innych miast w Polsce . Dlatego jeśli chodzi o finanse miasta  jestem bardzo 
spokojny . Dziś jesteśmy w Polsce oceniani jako jedno z najlepszych , stabilne finansowo miasto. 
Sądzę, że ten wskaźnik zadłużenia do poziomu 47% został określony w materiałach , w prognozie 
długu publicznego naszego miasta z całą pewnością nie zostanie osiągnięty . Będzie sukcesem jeśli 
nie przekroczymy  40%. 
Szanowni Państwo, dwa lata trwała trudna praca nad powstaniem WPI dla Płocka. Praca, która 
wymagała dokonywania wyborów i wskazywania priorytetów, narzuconych ograniczonym jednak 
budżetem każdego miasta. Jestem przekonany jednak, że jej wynik  zadowoli wszystkich nas, 
płocczan. Dlatego proszę Państwa radnych o przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta 
Płocka na lata 2007-2013.” 
              
     Pan radny Zygmunt Buraczyński powiedział :”Może wkradną się błędy w mojej 
wypowiedzi ale ja nie miałem szansy innej niż oprzeć się na dokumencie który Pan Prezydent 
przedłożył, strona 38 i o tym tylko będę mówił z tego względu, że nie chodzi o metodologię jest to 
zawsze sprawa dyskusji ale jest pokazane jak należy rozumieć przygotowanie planu i nie sprawa w 
słowach ale dążeniu do tego celu i jest ok. Z resztą bez względu na to co tu powiem będę głosował 
'za' ponieważ nie chcę walczyć z prawem bo tak się układa, że WPI powinno być w całej sprawie 
przyjęte zgodnie z uchwałą budżetową i jest to element budżetowania miasta . Po drugie to nie jest 
rewelacja, że Płock jest miastem które będzie planować bo Unia Europejska kieruje się planami 7-
letnimi . W związku z tym tylko przystosujemy sie do tej ogólnej zasady . Po trzecie chciałem 
zauważyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz . Panie Prezydencie nie wolno mówić, że w mieście 
Płocku nikt nic nie zrobił. Chciałem zauważyć, że w 1994 roku budżet miasta Płocka stanowił 140 
milionów złotych a za chwilę powiem co to znaczy. Tą cyfrę radzę Państwu zapamiętać tyle liczył 
budżet łącznie z subwencją i dotacją . Czyli na zadania które realizowała gmina jeszcze w tych 
pierwocinach jakie funkcjonowały i taka jest możliwość inwestowania z budżetu i ze środków 
zewnętrznych jakie są przepisy i jakie są zmiany . W 94 roku nie było nas w UE mogliśmy liczyć 
tylko na pieniądze własne i centralne , dzisiaj mówimy że są środki zewnętrzne . W latach 90-tych 
nie były rozwinięte różne fundusze które powstały w nowej demokracji i pozwoliły dofinansować 
różne przedsięwzięcia co odzwierciedla przygotowany projekt bo pokazuje w obszarach 
zrównoważonego rozwoju a więc kultury, oświaty , ochrony środowiska itd. Oczywiście my jako 
klub podglądaliśmy jak wyglądają przygotowane plany w innych miastach i trzeba powiedzieć że są 
podobne. Ale ponieważ jestem w grupie układu w związku z tym troszkę zmącę ten spokój i muszę 
się zastanowić nad problemami które wynikają wyłącznie ze strony 38 z zestawienia kwot.  
Proszę Państwa jest podane, że kwota z pozycji w latach 2007-2009 oraz dodana kwota do roku 
2013 że na inwestycje w ciągu 7 lat wydamy miliard piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt 
pięć tysięcy złotych . Co to oznacza , otóż jeżeli nawet podzielimy to przez 7 lat rocznie chcemy 
wydawać na inwestycje czterdzieści pięć milionów sto czterdzieści dwa złote. Ja to liczę z drogami 
na mosty i na to co trzeba wokół mostu ja to potem podzielę . Teraz proszę zwrócić uwagę 140 
milionów było w 94 roku budżet miasta a dzisiaj będziemy planowali wydanie 140 milionów tylko 
na inwestycje . Może więc Pan Prezydent powiedzieć, że ma lepsze samopoczucie bo będzie wśród 
miast które inwestują, będzie wysoki procent udziału w inwestycjach ale to trzeba obiektywnie 
oceniać . Z tym sie wiąże jeszcze jedna kwestia , jeśli podzielimy to na 12 miesięcy to miesięcznie 
chcemy wydać na inwestycje łącznie z miesiącami zimowymi ponad 12 milionów złotych co to 
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oznacza , że jeśli ja w dniu wczorajszym wiedziałem, że miliard piętnaście milionów podzielimy 
przez 161 tytułów inwestycyjnych bez spółek to wynika z tego , że jedno przedsięwzięcie 
inwestycyjne średnio z drogami dojazdowymi wyniesie 6.350.000 zł jeśli tak to wygląda a mówimy 
o tym że miesięcznie chcemy oddać dwa duże przedsięwzięcia z punktu widzenia matematyki za 
ponad 12 milionów złotych , przedsięwzięć może być kilka , prawa storna jest nieprawdziwa ale w 
dalszym ciągu wracamy do kwoty 12 milionów łącznie z drogami dojazdowymi . Oceńmy teraz 
dokładnie jak to wygląda te 161 zdań bez spółek, bo to jest mamienie nas wszystkich dlatego, że na 
spółki nie mamy żadnego wpływu jako Rada Miasta Płocka , możemy być tylko wdzięczni, kłaniać 
się naszemu jak Pan Komendant Tarka powiedział o Panu Prezydencie takie bardzo ładne słowo 
użył w swoim wierszu , że raczył nam przedstawić sprawy spółek ale tak to jest.  
W latach 2007-2009 ze środków własnych chcemy wydatkować 292.039.000zł  i ponad 149 
milionów w latach do 2013 razem chcemy wydatkować 441.400.000 zł jeśli podzielimy to przez 
161 inwestycji to rocznie itd. wyjdzie, że 63 miliony środków własnych chcemy zaangażować w 
inwestycje w ciągu roku ze środków własnych ponad 5 milionów miesięcznie to oznacza, że jeden 
średnio tytuł to jest 2741. Przecież to nawet zabraknie czasu na przecinanie wstążek . Podstawowe 
pytanie powstaje co to znaczy, że zainwestujemy środki unijne , ja chcę powiedzieć Panie 
Prezydencie jedno, nie kwestionuję sposobu myślenia bo nie ma innego obowiązku niż myśleć o 
tym, że jeśli chcemy zmieniać miasto to trzeba mieć środki własne i środki zewnętrzne ale z tego 
będą pewne konsekwencje,  bezkarnie nie wolno pisać różnych rzeczy . Czyli jeśli mówimy o 
środkach unijnych to mnie wyszło z dokumentu z dnia wczorajszego do godziny 24.00, że 
272.732.000 zł zużyjemy środków unijnych do 2009 roku i 96 w kolejnych latach co oznacza 369 
milionów środków unijnych co potem przekłada się na procenty . A więc uznajemy, że w planie 
inwestycyjnym miliardowym w ciągu siedmiu lat chcemy wydatkować na cele inwestycyjne 36% 
środków unijnych 43% własnych i oczywiście pozostałych funduszy ponad 20 %. Jakimi 
dysponujemy służbami by tak rozpisać te zadania i przeprowadzić przeciętny przetarg, czy mamy 
służby . Ale rodzą się kolejne pytania . Z zachętą do tego żeby przyjąć ten dokument i uwzględnić 
te problemy o których mówię nie ma żadnej informacji o zobowiązaniach i spłatach naszych po 
2009 roku , brakuje tego . Przynajmniej jakąś analizę powinniśmy zrobić z tego względu, że będą 
pewne koszty . Nie ma żadnych informacji a w konsekwencji analizy na jakiej podstawie 
twierdzimy iż otrzymamy środki zewnętrzne np. unijne . Trzeba by było napisać ile wniosków jest 
przygotowanych na ile one są opisane , na ile mamy przygotowanych dokumentów świadczących 
że możemy je wysłać . Oczywiście nie będzie ich 161 w bieżącym roku nie spodziewam się więcej 
niż 10-15 , to jest armia ludzi potrzebna do przygotowania dokumentów . To nie są dokumenty 
kilku stronicowe. To są olbrzymie opracowania , bardzo kosztowne, często nawet najlepsi 
urzędnicy nie mogą tego wykonać ze względów czasowych i trzeba będzie zaangażować firmy 
zewnętrzne . Ile wniosków już jest zaawansowanych i np. podanych do Brukseli za pośrednictwem 
Urzędu Marszałkowskiego jak też różnych innych funduszy , Funduszu Ochrony Środowiska. Tego 
nie wiemy aczkolwiek wiem , że to powinno być zrobione . Kolejne pytanie żadnego opisu nie ma , 
analizy jak inwestycje wpłyną na koszty , bo niektóre rzeczy powstaną ale trzeba będzie je potem 
utrzymać . Pan Prezydent powiedział wyraźnie , że oświata tu na tym zyska , na drogach oczywiście 
zyskamy, bo będzie może mniej kolizji drogowych i skarg do sądu to są zjawiska paraspołeczne , 
co z walką z bezrobociem, przecież to jest idealny moment żeby pokazać na ile problematyka 
bezrobocia znajdzie się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym . Co ja cały czas mówię , że w tym 
dokumencie który jest, niekoniecznie muszą być poprawki rzeczowe , ale musi powstać załącznik 
trzy razy grubszy opisujący każdą inwestycję jej potrzebę zaawansowania sposób jej finansowania i 
wpływ na całość rozwoju miasta . Taka analiza będzie musiała być robiona i nie oczekuję że to 
będzie zrobione dziś ,jutro to jest niemożliwe ale trzeba o tym myśleć . W ogóle jestem zaskoczony, 
że nie występuje całkowicie element polityki mieszkaniowej prosocjalnej jest tylko MTBS ona nie 
jest prosocjalna . Zwróćcie Państwo uwagę , że MZGM-TBS tu nie występuje w załączniku . 
Dlaczego tak się stało , jeżeli już była informacja to pełna . Jeśli mówimy o programie 
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prosocjalnym i o tematyce prorodzinnej to przecież całego społeczeństwa nie stać na wykupienie 
mieszkania od MTBS musi powstawać obszar sfera w planie przestrzennym zagospodarowania 
miasta gdzie będzie niższy standard mieszkania ale nie godzący w człowieka . Poza tym rujnują się 
te nasze zasoby i coś trzeba z tym będzie zrobić . W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym trzeba 
zauważyć, że pewne osiedla nie będą już tak remontowane , a trzeba będzie budować coś nowego. 
Powinien być w tym załączniku opis standardów inwestowania , co się za tym kryje jeśli chcę 
inwestować  jakie są tego przesłanki , uwarunkowania , bo z punktu widzenia opisu 
zrównoważonego rozwoju stwierdza, że to sie mieści w tym pojęciu i to jest zrozumiałe . Tu nie 
trzeba się zastanawiać bo jest to umiejscowione ale powinien do tego funkcjonować opis ponieważ 
to powinien być dokument zrozumiały . Nawet Panie Prezydencie zakładając taka rzecz że 50% 
radnych się wymieni to po co mają oni sie na nowo uczyć , skoro mogą się nauczyć od razu 
dobrego dokumentu . Stąd też uważam , że jeśli chcemy ten dokument przyjąć z przekonaniem , że 
on będzie rozbudowany w części opisowej , dobrze umotywowany, dlaczego wpływa tak a nie 
inaczej na poszczególne obszary to chciałbym żeby nie widziano Płocka i WPI jako trzy 
milionowego programu mieszkań który się niestety zmienił o kilka zer . Jeśli to przeczytają 
inwestorzy zewnętrzni i będą znali nawet takie dane to nie ma takich inwestorów którzy nie będą 
mieli apetytu żeby miesięcznie w mieście Płocku za 6, 7, 8 milionów złotych z punktu widzenia 
tylko czystej matematyki . Przyjmuję tylko ten plan i będę za nim głosował , on jest dobrym 
początkiem , otwarciem , natomiast trzeba będzie nad nim pracować i na pewno nie zrobią tego 
sami urzędnicy. Trzeba powiedzieć i przekonać radnych, że jeśli ten plan ma być dobrze 
opracowany muszą być firmy zewnętrzne , trzeba na to przewidzieć pieniądze i nie bać się , to jest 
ryzyko tego który rządzi, a jeśli Pan Prezydent chce rządzić to musi się odważać na różne rzeczy.” 
 
     Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział:” Panie Prezydencie, Państwo Radni , 
Mieszkańcy Płocka ja być może w kilku słowach także nawiążę do wypowiedzi Pana radnego, być 
może rozwieję albo pogłębię pewne wątpliwości . Najpierw chciałbym wyrazić autentyczną radość 
z faktu przedstawienia radnym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego . Ponad trzy i pół roku radni i 
mieszkańcy Płocka nie wspominając o podmiotach gospodarczych i potencjalnych inwestorach 
czekali na ten dokument i w końcu sie doczekali . Nie wiem czy są w Polsce jeszcze miasta które 
tak długo czekały na jeden z najważniejszych dokumentów jak Pan Prezydent powiedział dla 
funkcjonowania miasta a jeśli nawet są takie miasta to czy gospodarzy takich miasta można nazwać 
odpowiedzialnymi i dobrymi. Pan Prezydent mówił o tym jakie cele można osiągnąć dzięki WPI , 
ja chciałbym powiedzieć odwrotnie że brak WPI niestety nie ułatwiał żeby nie powiedzieć, że 
utrudniał pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na 
współfinansowanie inwestycji. Niestety nie ułatwiał także możliwości zawierania umów 
wieloletnich zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych dla inwestycji których realizacja 
przekraczała okres jednego roku budżetowego . Utrudniał także uporządkowanie i zaplanowanie 
procesów inwestycyjnych w cyklach wieloletnich a także brak WPI utrudniał optymalizację 
efektów wydatkowania funduszy publicznych na inwestycje komunalne . Ale całe szczęście WPI 
jest w końcu, otrzymaliśmy tak długo oczekiwaną wysokiej rangi deklarację władz miasta 
dotyczącą kierunków i sposobów wydatkowania środków budżetowych tj. właśnie wydatków 
inwestycyjnych i właśnie do tego dokumentu mam kilka pytań do Pana Prezydenta oraz podległych 
Panu Prezydentowi służb . Po pierwsze proszę o wyjaśnienie jaka jest realna szansa na uzyskanie 
dofinansowania z Unii Europejskiej na IV i V etap budowy . Inwestycja ta powinna rozpocząć sie w 
tym roku i zakończyć w przyszłym i w planach ma być dofinansowana w wysokości ponad 57 
milionów złotych na te dwa lata . Jeśli okarze się że tych pieniędzy nie otrzymamy to zadanie 
będzie musiało być w dużej mierze sfinansowane z budżetu miasta a także z kredytów i pożyczek. 
Proszę o informację zwłaszcza Panią Skarbnik jak zmieni ten fakt jeśli do tego dojdzie prognozę 
finansową budżetu miasta do 2009 roku . 
Podobne uwagi odnoszą się do starań o dofinansowanie z Unii Europejskiej inwestycji budowa 
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obwodnicy północnej . W WPI zapisane jest aż 20.400.000 zł które planujemy uzyskać ze środków 
unijnych w latach 2007-2009 .  
A tym czasem w odpowiedzi na moją interpelację podpisaną przez Panią Sekretarz a odpowiedź jest 
z dnia 06 marca 2006r. dotyczącą starań Urzędu Miasta o środki unijne nie ma ani słowa na temat 
powziętych jakichkolwiek kroków przez odpowiednie służby w celu uzyskania tych środków . Jest 
tu kilka zadań wymienionych niektórych już realizowanych niektóre są w planach , natomiast nie 
ma o tym ani słowa . Podobnie rzecz się ma z kwestią obwodnicy północno-zachodniej na którą w 
sumie planujemy uzyskać środków unijnych prawie 100 milionów złotych . Ja bardzo proszę o 
wyjaśnienie jakie są kroki podejmowane by te pieniądze uzyskać. Czy ktokolwiek je podejmuje i na 
jakim etapie są te starania. 
Dziwnym natomiast wydaje mi się fakt, że w ogóle planujemy poszukiwanie zewnętrznych 
środków  unijnych natomiast po środki unijne w ogóle nie zamierza starać się sięgnąć Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska . Czy rzeczywiście tak trudno jest uzyskać środki z 
Unii na ochronę środowiska ? Czy też akurat brak w tym Wydziale osób mogących podjąć takie 
starania. Podobnie o ośrodki zewnętrzne z Unii Europejskiej nie zamierzają starać się Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych , Oświaty Kultury i Sportu . Dlaczego tak się dzieje ? 
W przypadku natomiast Gospodarki Mieszkaniowej również chciałbym zapytać o środki unijne 
które próbuje się tu uzyskać na remont i przebudowę zabytkowego skrzydła Małachowianki są one 
zapisane w WPI w sumie 3750.000 zł . Po raz kolejny na jakim etapie są starania o te pieniądze 
bowiem pani Sekretarz odpowiadając na moją interpelację na temat środków unijnych nie 
wspomniała nawet słowa o Małachowiance . Ciekawe wnioski nasuwają się po lekturze planów 
Wydziału Inwestycji Miejskich , tu chciałbym powiedzieć że rzeczywiście dobrze, że mieszańcy 
wielu płockich ulic które znajdują się w katastrofalnym stanie w końcu uzyskają informację na 
temat przybliżonego przynajmniej czasu realizacji interesujących ich inwestycji. Śmiem wątpić 
tylko w słowa Pana Prezydenta , że oto mają prawie stu procentową pewność. Panie Prezydencie 
my zapisujemy co rocznie w budżecie wiele inwestycji jako radni , przeznaczamy na nie konkretne 
pieniądze mimo to mniej więcej połowa nie jest realizowana. Jakie 100% może dać mieszkańcom 
Płocka  WPI jeśli zapisanie w budżecie miasta inwestycji i nie realizowanie ich w 50% jest 
możliwe. Sądzę, że niestety ale i WPI w tym momencie staje się pewną listą życzeń i pragnień być 
może Pana Prezydenta , być może i słusznych my radni damy wyraz, że chcielibyśmy żeby były 
one  realizowane ale czy one są rzeczywiście na tyle realne zwłaszcza po tych cyfrach które podał 
radny Buraczyński , które trzeba będzie siłami Urzędu o nie zabiegać i później je realizować . 
Cieszę się, że w końcu ktoś w ratuszu pomyślał o rowerzystach i budowie ścieżek rowerowych . Po 
raz pierwszy w tej kadencji właściwie ze strony urzędu wychodzi inicjatywa , bo ze strony radnych 
już niejednokrotnie wychodziła przeznaczenia jakichkolwiek środków na ten cel . Ja tylko chciałem 
zapytać dlaczego tak późno . Czy w końcu jest a może kiedy powstanie przynajmniej jakaś 
koncepcja budowy tych ścieżek . Taką koncepcje mają już chyba wszystkie ościenne gminy i 
niedługo dojdzie do paradoksu, że za chwilę będziemy mieli ścieżki rowerowe od granic miasta 
natomiast do granic miasta tych ścieżek nie będzie . Oraz czy ktokolwiek pomyślał o pozyskaniu 
środków zewnętrznych pozabudżetowych na ten cel o których przy tej inwestycji także się w ogóle 
nie wspomina a które do niedawna były spokojnie do uzyskania . 
Sądzę Panie Prezydencie, że nikt nie kwestionuje budowy wielu dróg , ścieżek rowerowych ale 
muszę przyznać, że ja tu nie jestem tak wielkim optymistą w kwestii budowy linii tramwajowej . 
Pan Prezydent stwierdził , że to nawet będzie atrakcja turystyczna generalnie za 120 milionów 
złotych . Dobry pomysł według Pana Prezydenta, natomiast dla mnie jest to kwestia pewnego 
science fiction na który właśnie władze miasta chcą wydać ponad 120 milionów . To momentami 
wręcz zakrawa na pewien żart i karze zadać pytanie Panu Prezydentowi czy dokument w którym 
jest w ogóle taki zapis można traktować poważnie , bo jeśli tak jest to ja bym Panie Prezydencie 
bardzo prosił o bardzo konkretne odpowiedzi na kilka pytań które w tej chwili zadam.  
Po pierwsze czy gdzieś w Polsce buduje się od podstaw dziś linie tramwajowe , czy jest takie 
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miasto w Polsce które od podstaw buduje linie tramwajowe . Po drugie czy ktokolwiek w tym 
Urzędzie robił jakiekolwiek wyliczenia dotyczące kosztów eksploatacji takiej linii . Po trzecie czy 
Pan Prezydent i jak sobie wyobraża skrzyżowanie z linią kolejową która przecina to miasto 
dokładnie w środku . Może od razu wspomnę , że w kwestii budowy bezkolizyjnego skrzyżowania 
linii kolejowej z Al. Piłsudskiego naszą największą arterią komunikacyjną Pan Prezydent planuje i 
słusznie w WPI przeznaczyć sto tysięcy ale tylko sto tysięcy na opracowanie koncepcji w 2007 
roku tego skrzyżowania , natomiast o realizacji tej inwestycji o ewentualnej estakadzie czy o tunelu 
pod tą linią kolejową nie ma mowy do 2013 roku . Natomiast lekką ręką Pan Prezydent chce 
zainwestować 120 milionów w realizację linii tramwajowej i w tym żadnego problemu właściwie 
nie widzi i do tego chce nas radnych Pan Prezydent przekonać.  
W końcu kolejne pytanie , też oczekuję bardzo konkretnej odpowiedzi jeśli ta inwestycja na prawdę 
nie jest żartem tylko poważną koncepcją to z jakiego programu unijnego mogą pochodzić pieniądze 
na ten cel . Skoro są tam zapisane potężne środki unijne chciałbym uzyskać informację kto i z 
jakiego programu będzie je chciał uzyskać . 
W końcu jeśli we wprowadzeniu do WPI  powołuje się Pan Prezydent na art. 35 ustawy o finansach 
publicznych który mówi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i 
oszczędny ja chciałbym aby Pan Prezydent przekonał nas, że celowe i oszczędne jest przeznaczanie 
pieniędzy na ten cel. Takich pieniędzy zwłaszcza w kontekście budowy i kosztów które płocczanie 
już będą musieli ponieść z tego tytułu , z tytułu budowy obwodnicy północnej o której Pan 
Prezydent też wspomniał i północno-zachodniej które przecież w znacznej mierze wyprowadzą 
ruch tranzytowy z Płocka i które w znacznej mierze zmniejsza istniejące korki . Czy w takim 
kontekście rzeczywiście zasadne jest wydawanie tak olbrzymich pieniędzy na budowę wspomnianej 
przeze mnie linii tramwajowej . Tu wiele problemów dotyczy tego co poruszył Pan Prezydent 
Buraczyński tj. środków unijnych . Dobrze,  że chcemy jako, radni jako władze miasta 
dofinansować wizytówkę Płocka jaką jest Miejski Ogród Zoologiczny do 2013 roku w sumie ma to 
być 10 milionów złotych tylko dlaczego nikt w tym momencie nie stara się o pozabudżetowe 
zwłaszcza unijne środki . Dlaczego inne miasta , inne ogrody zoologiczne potrafią zdobyć pieniądze 
na wybieg dla słoni natomiast my nie czynimy żadnych . W tym roku jedna ze Wspólnot pisała o 
pieniądzach unijnych które zostały przeznaczone właśnie na ten cel . Bardzo proszę sprawdzić , 
sprawdzę i mam nadzieję, że do końca tej sesji przedstawię . 
Mam pytanie dlaczego zrezygnowaliśmy ze starań o środki unijne przy realizacji inwestycji 
Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna e-urząd czy w ogóle program Płock będzie 
kontynuowany i też za jakie pieniądze . Jak widać najczęstszym grzechem tego WPI w/g mnie jest 
grzech zaniedbania . Miejscami niestety brak dbałości o finanse miasta wyrażający się brakiem 
starań o środki pozabudżetowe zwłaszcza unijne . Niestety wydaje się, że jest to konsekwencją 
działań nie przemyślanych i chaotycznych stosowanych przez Prezydenta w kwestiach zatrudnienia 
pracowników urzędu odpowiedzialnych za pozyskanie środków unijnych . Przypomnę, że najpierw 
był to kilkuosobowy sztab ludzi Zespół Pełnomocnika ds. Integracji Europejskiej , później Biuro 
kilkuosobowe jednostka budżetowa które zajmowało się pozyskiwaniem tych środków po kilku 
miesiącach wakatu na tym stanowisku została powołana jedna osoba która ma drodzy Państwo  
chyba odpowiedzialna za te ogromne wielomilionowe środki które mamy szansę czy chcemy 
pozyskać z Unii Europejskiej . Czy jest to możliwe w takim kształcie, w takiej formie mam bardzo 
poważne wątpliwości. Tym bardziej, że ta osoba jest na stanowisku dosłownie od kilku miesięcy . 
W związku z tym mam do tych środków unijnych konkretną uwagę 19 grudnia 2005 roku Sejmik 
Województwa Mazowieckiego uchwalił Wojewódzki Program Opieki nad zabytkami na rok 2006-
2009 na podstawie celów operacyjnych powstała tabela określająca konkretne działania przypisane 
temu zadaniu . Źródłem finansowania programu miał być budżet województwa, budżety 
samorządów lokalnych , budżet państwa a także środki unijne i kapitał prywatny . Płock w tym 
programie  został uwzględniony dwa razy z jednym jedynym zadaniem które chce wspierać 
samorząd wojewódzki i na które można by było z dużym prawdopodobieństwem zdobyć środki 
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unijne jest nim Nadwiślański Bulwar Narodów i Kultur uwzględniony do realizacji w obszarze 
Pasmo Wisły w  zadaniu 'Wsparcie działań samorządów lokalnych dotyczących parków 
kulturowych' obok takich inwestycji jak np. Wilanowski Park Krajobrazowy . Istnieje poważana 
szansa na uzyskanie 120 milionów złotych bo część będzie wkładem własnym z Unii Europejskiej . 
Dlaczego Prezydent Miasta nie chce wykorzystać pomysłu i pracy która już została wykonana . Ten 
program mówię o Nadwiślańskim Bulwarze Narodów i Kultur został przygotowany , zalogowany , 
zyskał akceptację Rady Miasta znalazł się w Zintegrowanym Programie Rozwoju Integralnego 
Działanie 1.4 Ochrona dziedzictwa kulturowego i uzyskał drugi ranking . Jeżeli zdecydowaliśmy 
się Panie Prezydencie na budowę amfiteatru , Sobótki , przystani żeglarskiej które są zapisane w 
WPI to Bulwar Narodów i Kultur będzie naturalnym uzupełnieniem  rewitalizacji nadbrzeża 
wiślanego . 
Z informacji przedkładanych przez byłego Pełnomocnika ds. Bezrobocia wynikało, że można 
spokojnie na ten cel zdobyć pieniądze unijne . One wydają się dużo bardziej realne do zdobycia niż 
te zapisane w wielu pozycjach w WPI . Tak sądzę że wypadało by Panie Prezydencie wykorzystać 
szansę przywrócenia splendoru, blasku nadbrzeżu wiślanemu. Moim zdaniem nie można 
rezygnować z takiej szansy dlatego chciałbym zgłosić wniosek o wprowadzenie do WPI pozycji 
pod nazwą Nadwiślański Bulwar Narodów i Kultur . Przynajmniej projekt i opracowanie koncepcji 
na rok 2007 z kwotą 100 zł którą proponuję zdjąć właśnie z tramwaju z 200 tysięcy na opracowanie 
koncepcji tramwajowej. Jak zdejmiemy połowę sądzę, że nic złego się nie stanie . Natomiast te sto 
tysięcy być może umożliwi tak na prawdę, ja jestem świadomy, że także i o te pieniądze z UE 
będzie trudno ale przynajmniej moim zdaniem trzeba tę szansę spróbować wykorzystać i nie 
popełnić tego grzechu zaniedbania o którym wspomniałem wcześniej . Ostatnią kwestią którą 
chciałbym poruszyć , o której także wspomniał Pan radny Buraczyński jest kwestia prognozy 
finansowej budżetu miasta Płocka . Przyznam, że jej pierwotna wersja którą jako radni 
otrzymaliśmy była przerażająca przed autopoprawką zakładała bowiem, że twórcy WPI planując 
inwestycje już w 2009 roku doprowadzą do tego, że wskaźnik zadłużenia miasta zbliży się bardzo 
niebezpiecznie do granicy 60% miało być 56,37% dla miasta miałoby to tak na prawdę 
katastrofalne skutki . Ja rozumiem, że autopoprawka w której Pani Skarbnik zastosowała jakieś 
pewne elementy kreatywnej księgowości o której nam tu nie powiedziała , przedstawiła tylko inny 
zupełnie dokument, inne cyferki podstawione sprawił, że nagle ten wskaźnik nagle dramatycznie 
opadł . To bardzo dobrze ja bardzo cieszę się, że daleko jest do tych 60% , 42% to już nie 60% 
Natomiast i tak mnie to bardzo poważnie niepokoi zwłaszcza, że po odpowiedzi na interpelacje 
podpisanej przez Panią Sekretarz mam ogromne i poważne wątpliwości czy jakiekolwiek środki 
unijne które są zapisane w WPI można w tym mieście uzyskać . Chyba że Pan Pełnomocnik za 
chwilę wyprowadzi mnie z błędu i powie 60 milionów uzyskaliśmy na ten IV i V etap dróg 
dojazdowych do nowego mostu wtedy powiem oby tak dalej i będę trzymał kciuki gdzie tylko 
możliwe wspierał by kolejne pieniądze łącznie z tym Nadwiślańskim Bulwarem wspierać.  
Natomiast w kwestii tego partnerstwa publiczno- prywatnego które miałoby ewentualnie także 
sprawić, że do budżetu miasta wpłyną pieniądze i Płock dzięki temu będzie szybciej się rozwijał , 
no ja też bym, tego pragnął Panie Prezydencie . Natomiast doświadczenia trzech i pół roku kiedy 
nie udało się właściwie doprowadzić , pomimo pewnych starań zapewne do żadnego porozumienia 
budzą także niepokój , nie mam też żadnych wiadomości na temat czy w ogóle jakiekolwiek 
działania w tej kwestii są prowadzone . Tyle na teraz . Dziękuję bardzo i proszę o ewentualne 
wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi na pytania które zdałem. Dziękuję .” 
 
     Pani radna Grażyna Opatrzyk powiedziała:” Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja na 
Komisji Społecznej pytałam o pozycję na stronie 25 WPI, pozycja 114 tutaj są wypisane ulice które 
planujemy zrobić . Tak na prawdę wpisać nazwę ulicy która jest zaplanowana to żaden problem , 
ale my jako radni w momencie kiedy będziemy głosowali powinniśmy wiedzieć o jakimś 
przybliżeniu kiedy ludzie mają szansę na to, że ta ulica będzie zrealizowana . Pozycja 114 – 
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wpisane są 22 ulice. Ja już na Komisji prosiłam żeby to autopoprawką zrobić. Proponowałam żeby 
to było po kilka ulic wpisane ale w rozbiciu na lata . Tak na prawdę patrząc na te wymienione 22 
ulice to ja nie wiem czy ta ulica będzie zrobiona w 2007 czy w 2013 i myślę że mieszkańcy 
większości tych ulic też by chcieli widzieć czy to może być za rok , za dwa czy za dziesięć lat . No 
chyba ze takie zapisy mają się tylko po to, ponieważ na stronie 7  WPI mamy takie zdanie „ WPI 
ma charakter planu kroczącego czy to znaczy ze będzie on modyfikowany corocznie poprzez 
korekty i uaktualnianie jego zapisów, przy jednoczesnym eliminowaniu minionego roku. Jeżeli taki 
jest zapis w WPI i później takie pozycje, że po dwadzieścia kilka ulic wpisanych jest w jedną 
pozycję i tak na prawdę nie określone kiedy to będzie to za chwileczkę przy corocznej korekcie 
możemy połowę tych ulic wykreślić , czy to nie o to chodzi żeby tylko ludziom dać nadzieję , bo 
jest rok wyborczy. Tylko że jeśli wpisujemy jakieś zadania to żeby one rzeczywiście były 
realizowane . Ja mam jeszcze jedno pytanie czy ten plan -WPI obligatoryjnie powinniśmy przyjąć 
do końca tego miesiąca czy popracować miesiąc dwa nad tym planem i przyjąć go już w 
zdecydowanie lepszej formie . Czy jest jakieś zagrożenie nad nami, że jeżeli nie przyjmiemy tego 
planu dziś na sesji to za trzy dni będzie już za późno .” 
 
     Pan radny Józef Czurko powiedział:” Panie Prezydencie, Szanowni Radni , starałem się 
dociec skąd się wziął ten pomysł tramwaju. Jest to strasznie stary pomysł ale wychodzi na to, że 
inicjatorem wprowadzenia tego planu jest Pan Prezydent. Ja myślę, że pora zapomnieć o tym 
pomyśle z tramwajem , to były inne czasy kiedy transport masowy tego typu się sprawdzał , 
obecnie tramwajowe linie się likwiduje a nie buduje , natomiast wydaje mi się że o wiele 
sensowniejszym pomysłem jest zastanowić się jak wyprowadzić tory kolejowe z miasta . Jest 
projekt budowy kolejnego mostu na północ od miasta . Usunięcie tych torów pozwoli uniknąć wielu 
wydatków ewentualnych na jakieś budowy tuneli wiaduktów , kosztów konserwacji starego mostu 
który przez te tory jest nadmiernie eksploatowany , to są tereny na terenie miasta to są sprawy 
architektury , planowania niebezpieczeństwa dla mieszkańców przez przewożenie ładunków przez 
teren miasta ściśle zbudowany . Sąsiedztwo ZOO , my mówimy że ZOO ma być piękne , skarpa 
owszem ale tory kolejowe w zasadzie zamykają wszystko . Nie wiem czy wydatki na wysunięcie 
tego toru kolejowego przebiegającego przez miasto , poza jakby zsumować koszty ponoszone przez 
miasto połączone z istnieniem tego przejazdu , czy wydatki z wyniesieniem tego toru poza miasto 
nie równoważyłyby się . Ponieważ jest to projekt Pana Prezydenta tak się zastanawiałem czy my 
jako Rada mamy jakiś wgląd w te projekty  nikt nas zdaje się o to nie pytał, czy pomysł z 
tramwajem ma być dobrym pomysłem czy nie , my jako Rada reprezentujemy mieszkańców więc 
moglibyśmy to w jakiś sposób zaopiniować czy podsunąć swoje pomysły . Podobnie moim 
zdaniem jest z Nowym Rynkiem. Budowa tego Multikina które są zwykle poza miasto wynoszone 
w całej Europie zniszczy moim zdaniem ten Nowy Rynek . Wcale nie jest polityczną z mojej strony 
opcją że ja będę głosował przeciw czy za ponieważ ja jako jeden z niewielu radnych zostałem 
wybrany nie z listy żadnego ugrupowania politycznego , po prosu uważam, że miasto takie jak 
Płock powinno mieć piękny plac w środku i to jest zmarnowanie tej szansy , Barcelona ma plac , 
Londyn ma Trafalgar Square my mamy plac który mógłby być pięknym ale nie mamy miejsca na 
ten plac , będzie to zniszczone, nie wiem czy multikino jest czymś takim strasznie ważnym, że musi 
być  w samym centrum miasta . Tego miejsca się już nigdy w przyszłości nie odzyska . Dziękuję.” 
 
     Pani radna Violetta Kulpa powiedziała:” Może odnośnie wypowiedzi Pana radnego Czurki 
który przed chwilą wyraził się na temat uroczego placu przed teatrem , teatr zapewne też będzie 
uroczy po remoncie ale na pewno plac nie jest uroczy i nie wiem na czym polega jego piękno 
według Pana . Jeśli chodzi o położenie to może tak tylko, że niestety plac przez wiele, wiele lat był 
zaniedbywany i nie był wykorzystywany do tego celu do którego powinien być wykorzystywany , 
bo był wykorzystywany tylko w celach parkingowych  i jeśli na tym ma polegać atrakcyjność tego 
placu to chyba jesteśmy w błędzie . 
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Proszę Państwa jeśli chodzi o Wieloletnie Plany Inwestycyjne , to rzeczywiście projekt uchwały 
który zawiera w swojej treści inwestycje zaplanowane na lata 2007-2013 jest bardzo ambitnym 
planem , ale ja myślę że zdania którego podejmuje się ta Rada, które zapoczątkuje podejmując 
dzisiaj tą uchwałę jest na tyle rozważnym i poważnym zadaniem które powinniśmy podjąć dlatego , 
ze to jest przyszłość tego miasta i jego mieszkańców którzy będą mieli pewność realizacji 
poszczególnych zadań w konkretnym czasookresie . Czyli będą wiedzieli , nawet my radni którzy 
udzielamy tych informacji na spotkaniu z mieszkańcami jesteśmy w stanie powiedzieć im w którym 
roku dana ulica czy tez dana inwestycja zostanie zrealizowana . Bez tego planu nie było to możliwe. 
Zdaję sobie sprawę, że rzeczywiście trwały prace długo, bo dwa lata ale wydaje mi się, że ten 
dokument który został wypracowany jest odzwierciedleniem potrzeb które są obecnie w naszym 
mieście . Przede wszystkim wykonania podstawowych ulic których jeszcze nie ma, w tym roku i w 
latach poprzednich wykonaliśmy już ich bardzo dużo . Bardzo wiele tutaj mówili przedmówcy na 
temat pozyskiwania środków z funduszy unijnych , ja natomiast nie byłabym taką bardzo 
optymistką w pozyskiwaniu tych środków unijnych i zapisywaniu ich w tym projekcie WPI Panie 
radny ponieważ zadał Pan pytanie czy jest rzeczywista obawa, że nie otrzymamy środków z UE 
właśnie na drogi dojazdowe . Jeśli zapiszemy te środki unijne bez rozwagi , przemyślenia i wskazań 
świadczących o tym, że rzeczywiście te środki są realne do zdobycia to za dwa trzy lata kolejni 
radni, kolejna Rada będzie rozliczała tego Prezydenta z tego , że tych środków po prostu nie ma a 
były zapisane . Pan radny powiedział , że są w zbyt małej ilości. Pan Powiedział , że jest to grzech 
zaniedbania w pozyskiwaniu funduszy unijnych , myślę że większym grzechem byłoby 
nieodpowiedzialne wpisanie wysokości którą Pan by proponował ewentualnie zawrzeć większą. 
Poza tym wydaje mi się, że środki które są w obecnej wysokości zapisane jeśli zostaną pozyskane 
w większej to oczywiście odciąży środki które będą wydatkowane bezpośrednio z budżetu miasta i 
to tylko i wyłącznie posłuży do lepszych wyników finansowych . 
Jeśli chodzi o ekonomiczne wyliczenie przez jednego z radnych który lekką ręką zdejmuje 100 
tysięcy złotych z inwestycji przebiegu linii tramwajowej na Bulwar Narodów to ja pragnę Panu 
radnemu również ekonomiście przypomnieć że planując sto tysięcy wydatkować na koncepcję 
Bulwaru należy również zaplanować kilka milionów w latach następnych na jego wykonanie .To 
jest chyba rzecz oczywista . Ja pamiętam , ze ten Bulwar Narodów przewijał się od roku 2002 , 
mieliśmy go wpisywanego w kolejnych latach budżetowych i z tego co mi wiadomo osoba która 
była odpowiedzialna za wpisanie tegoż projektu jakby nie usłyszeliśmy wiele konkretów przez te 
lata przez które omawialiśmy tą propozycję wprowadzenia Bulwaru Narodów , nie było takiej 
możliwości , że będzie to zrealizowane w najbliższym czasie . Wracając jeszcze do tramwaju padły 
tutaj słowa również, że transport masowy staje się mniej popularny , ja myślę że nie. Ja radziłabym 
Państwu radnym abyście wybrali się na taką wycieczkę kiedyś w ciągu dnia przejechać się 
środkami masowej komunikacji wtedy zobaczycie Państwo jak duży tłok jest w godzinach szczytu. 
Rzeczywiście wiele osób mieszkańców naszego miasta korzysta z tych środków masowych i należy 
jak najbardziej czynić starania które miałyby spowodować aby transport Komunikacją Miejską 
został odciążony , a wydaje mi się że linia tramwajowa była by transportem bardziej popularnym 
ponieważ plusem jest  szybkość dotarcia . Dziękuję bardzo.” 
 
     Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział:” Trochę ad vocem Pani radna, 
odpowiedzialne planowanie , zgadzam się i to właśnie Pan Prezydent mam nadzieję w sposób 
bardzo odpowiedzialny tak chciałbym wierzyć i o tym jestem przekonany zapisał właśnie jak 
wyliczył Pan radny Buraczyński kilkaset milionów złotych które planujemy uzyskać z Unii 
Europejskiej. To nie ja to Pan Prezydent . O grzechu zaniedbania mówiłem w tym kontekście , że 
pomimo tych zapisów niewielkie widzę starania Urzędu o pozyskanie tych środków . Podawałem 
jako przykład odpowiedź na moją interpelację której udzieliła mi Pani Sekretarz gdzie tych 
pieniędzy i zabiegów ze strony Urzędu o środki unijne po prostu nie ma . Nie ma ani na 
Małachowiankę, ani na obwodnicę północną po prostu nie ma . To mnie martwi bo ja jestem za tym 
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żeby odpowiedzialnie planować żeby jak najbardziej odpowiedzialnie te środki pozyskiwać . 
Natomiast ja chcę widzieć starania Urzędu bo za chwilę może być jak te nieszczęsne 60 milionów 
stracimy . Natomiast ten Bulwar o którym wspominałem ,Pani radna nie zgodzę się z tym co Pani 
powiedziała , bo tak jak podawałem przykład przed chwilą mówiąc o bezkolizyjnych skrzyżowaniu 
Al. Piłsudskiego z linią kolejową 100 tysięcy Pan Prezydent zapisał na 2007 rok , natomiast nie ma 
ani słowa o realizacji . Proponuję to samo zapisać 100 tysięcy na projekt i dzięki temu mieć jak 
gdyby argument w ręku przy negocjacjach o środki unijne , natomiast jeśli uda się je pozyskać to 
można wprowadzić do WPI jak i do kolejnego budżetu realizację tego zadania . Ja tylko o to proszę 
zgłaszając ten wniosek . Natomiast w kwestii tego nieszczęsnego tramwaju mam taki pomysł ja 
sądzę, że Pan Prezydent zapewne był bardzo zaangażowany i starał się nie dopuścić do tego by 
kolej zlikwidowała swoje transporty z Płocka do Kutna chociażby i sądzę że zrobił wiele w tym 
kierunku, niestety nie udało się zostały zawieszone a w tej chwili zlikwidowane , więc mam pomysł 
być może skoro Pan Prezydent jest zwolennikiem właśnie transportu szynowego zakupić szynobus 
dogadać się z PKP w kwestii wynajęcia po prostu torów i przewozić mieszkańców Płocka z 
Radziwia np. z kilkoma przystankami do nawet Orlenu i zobaczymy czy taka inwestycja ma szansę 
jakiejkolwiek realizacji. Być może rozładuje korek a być może problem mostu  , dlaczego nie . Jeśli 
mamy myśleć o linii tramwajowej być może pomyślmy o szynobusie na już istniejących i 
funkcjonujących torach , bo ten transport jeśli chodzi o transport ludzki z Radziwia do centrum 
niestety w tej chwili będzie odbywał się tylko i wyłącznie przez stary most , być może później przez 
nowy także, ale na razie nie. Dziękuję bardzo. „ 
 
     Pani radna Małgorzata Rybicka powiedziała:” Panie Przewodniczący, Szanowna Rado ja 
chciałam wrócić do rozmowy wczorajszej z Panem Prezydentem Kolczyńskim. Wczoraj na Komisji 
Polityki Społecznej rozmawialiśmy na temat wniesienia autopoprawką zagospodarowanie ulicy 
Bielskiej . Wiemy że ma przebiegać tam węzeł na obwodnicy północnej natomiast do granic miasta 
zostanie jeszcze kawałek ulicy Bielskiej od ulicy Targowej . Chciałam się dowiedzieć dlaczego w 
autopoprawce nie znalazła się ta sugestia nasza.” 
 
     Pan radny Piotr Nowicki powiedział:”  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym 
wnieść kilka uwag dotyczących tego dokumentu . Pierwsza sprawa Panie Prezydencie nie 
czekaliśmy dwa lata na ten dokument tylko trzy i pół roku , czekaliśmy bardzo długo i okazało się, 
że do naszych skrytek został ten materiał wrzucony w piątek czy w czwartek i czas na zapoznanie 
się radnych z tym materiałem był niesłychanie krótki . W związku z  tym możliwości 
przeanalizowania , przedyskutowania tych inwestycji które są w tym dokumencie zapisane był 
bardzo mały . Na pewno  chcielibyśmy zagłosować za tym dokumentem ale chcielibyśmy głosować 
za tym dokumentem mając świadomość, że on jest dopracowany że wyeliminowano z niego 
wszystkie błędy , że uwzględniono wszystkie potrzeby mieszkańców . W związku z tym zgłoszę 
wniosek który koresponduje z tym o czym mówiła koleżanka Opatrzyk mianowicie chciałbym 
abyśmy ten materiał przesunęli jeszcze o jakiś czas może na najbliższą sesję a jeżeli nie da się na 
najbliższą, bo to jest sesja absolutoryjna chyba na sesję jeszcze kolejną abyśmy mogli w sposób 
rzetelny podejść do tego dokumentu .  
Ja przygotowując się do tego materiału pozwoliłem sobie przeanalizować wieloletnie plany 
inwestycyjne innych miast , ten nasz plan jest bardzo zbliżony do tych dokumentów które 
stworzono w innych miastach o których tutaj mówił radny  Nowakowski . Oni mają tą przewagę 
nad nami, że te dokumenty potworzyli w roku 2003 ewentualnie w 2004 a my ten dokument 
będziemy uchwalać w roku 2006 . Ale czego brakuje w tym dokumencie w odniesieniu do tych 
dokumentów które są w innych miastach . Brakuje jednego zasadniczego elementu brakuje 
uzasadnienia dla pojawienia się konkretnych inwestycji w tym WPI . To znaczy taka inwestycja 
którą chcemy zapisać w planie wieloletnim powinna mieć szerokie uzasadnienie dlaczego akurat ta 
inwestycja jest realizowana, jaki jest harmonogram realizacji tej inwestycji , jaka jest atrakcyjność 
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tej inwestycji, w jaki sposób wpłynie ta inwestycja na rynek pracy , jakie ona wywoła koszty 
budżetowe, jakie spowoduje przychody do budżetu . Te inwestycje które mogą powstać, one w 
żaden sposób nie zostały w ten sposób przeanalizowane i dlatego tyle tych wątpliwości . Nie chcę 
się tu znęcać nad Panem Prezydentem i opowiadać kolejny raz tych wszystkich rzeczy na temat linii 
tramwajowej natomiast sam pomysł tak jak tu jeden z kolegów radnych powiedział powoduje, że 
ten dokument staje się lekko humorystyczny z powodu tejże inwestycji . Nie chciałbym tu mówić 
tych rzeczy które opowiadał kolega Nowakowski czy też radny Czurko . 
Następnym bardzo ważnym elementem planu jest prognoza finansowa budżetu miasta Płocka . Ja o 
ten dokument prosiłem w czasie obrad Komisji, niestety takiego dokumentu mi nie przedstawiono. 
Proszę Państwa nie chodzi tylko o prognozę finansową budżetu miasta Płocka na lata 2007-2009, 
bo ta prognoza finansowa powinna być zrobiona do roku 2025 dlatego , że w tym dokumencie 
zakładane są kredyty- to się nazywa  środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych , ze źródeł 
zwrotnych i one są w roku 2007 -69.387.000 w roku 2008 -59.499.000 w roku 2009 – 48.142.000. 
Te środki zewnętrzne to są kredyty komercyjne które my uzyskamy i oczywiście władze miasta 
wynegocjują z bankami, że spłata tych kredytów będzie za lat 5, 6 a może za 8 . W związku z tym 
może się okazać, że w latach 2012-2018 nastąpi strata płynności finansowej przez gminę Płock, czy 
też przekroczenie dozwolonych współczynników jakie dopuszcza prawo finansowe w naszym 
kraju. W związku z tym prognoza finansowa którą tu nam przedstawiono na lata 2007 -2009  
daleko za krótki okres czasu obejmuje . Ta prognoza musi być przedstawiona do spłaty wszystkich 
zobowiązań jakie mamy . 
W momencie kiedy miasto Płock miało brać swojego czasu kredyty ja o takie dokumenty prosiłem, 
wtedy mi takie dokumenty udostępniono i kłopoty finansowe gminy Płock zaczynają się po roku 
2012 a my tutaj , Prezydent proponuje nam wzięcie kredytów w wielkiej wysokości. My nie wiemy 
jak te kredyty będą skutkować w latach następnych. Poza tym jak to jest możliwe że prognoza 
finansowa -w ciągu trzech dni dochody miasta Płocka w jednej prognozie która była w piątek 
wynosiły 458.000.000 zł ale już we wtorek 25.000.000 w roku 2007 , w roku 2008 było 
469.000.000 teraz są 687.000.000 czy to przez tych kilka dni czy kilka godzin tak to wzrosło?  
Wskaźnik zadłużenia proszę Państwa nie chcę używać określenia kreatywna księgowość, ale to 
określenie jakby samo się tutaj pojawia . W związku z  tym , my na pewno jesteśmy za tym aby ten 
dokument uchwalić ale chcieli byśmy ten dokument uchwalić mając pełną wiedzę i świadomość . 
Myślę, że nie ma żadnych zobowiązań wobec prawa w naszym kraju, że mamy ten dokument 
uchwalić dziś może to przełożyć i zrobić to za jakiś czas. Poczekamy , czekaliśmy 3,5 roku na ten 
dokument i możemy jeszcze poczekać i przepracować ten dokument rzetelnie na Komisjach 
Inwestycji , na Komisjach Społecznych czy tez przede wszystkim na Komisjach Skarbu .  
Chciałbym się tu tez odnieść do wprowadzenia Pana Prezydenta Milewskiego które było jako 
jedyne z tych wszystkich wystąpień które tutaj radni prezentowali , nie merytoryczne a polityczne 
nad czym bardzo ubolewam, bo tutaj wszyscy koledzy radni przemilczeli kwestie polityczne 
odnosili się do meritum. Pan był łaskawy używać tu różnych demagogicznych chwytów 
mianowicie o tym , że w oświacie to tak nic się nie działo  a teraz to dopiero będzie dobrze . Panie 
Prezydencie ja chciałem Panu przypomnieć , że dzięki Panu też, bo Pan głosował w poprzedniej 
kadencji i innym radnym którzy są na tej sali i poprzedniemu Zarządowi Miasta zostało 
zrealizowanych bardzo wiele inwestycji w oświacie czy gimnazjum G8 czy szkoła 22, czy sale 
gimnastyczne , czy też mieliśmy zrealizować Jagiellonkę która gdyby nie złe fatum była by już 
dawno oddana . 
Natomiast ten dokument który Pan nam tu Panie Prezydencie przygotował nie przewiduje budowy 
sal gimnastycznych , zajmujemy się boiskami . Niewątpliwie są to zdania bardzo istotne i bardzo 
ważne ale proszę zwrócić uwagę, że nie ma tam nic na temat szkolnictwa wyższego . 
Następnie zwrócił Pan uwagę Panie Prezydencie na drogi w mieście . Ja chciałbym Panu 
przypomnieć, że też głosami Pana Prezydenta i radnych którzy są teraz w klubie PIS kiedyś byli w 
innych klubach został wprowadzony plan udrożnienia miasta Płocka dzięki któremu powstało 
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bardzo wiele nowych ulic , powstało bardzo wiele  rozwiązań komunikacyjnych , natomiast 
problemy pozostały. Nie została i w tym dokumencie nie ma miejsca na rozwiązanie przedłużenia 
ulicy Gradowskiego, czy też przedłużenia ulicy Misjonarskiej do ulicy Jachowicza. Te problemy 
komunikacyjne które trzeba było rozwiązać nie zostały w żaden sposób w tym dokumencie 
rozwiązane . 
Następnie proszę Państwa analiza tego dokumentu pozwala stwierdzić, że brak jest inwestycji w 
mieszkalnictwo komunalne Panie Prezydencie, proszę nie mieszać MTBS do tego tak na wszelki 
wypadek od razu mówię .  
Proszę Państwa myślę, że bardzo wiele merytorycznych słów padło pod adresem tego dokumentu 
który mamy . Sądzę ze na prawdę takim wnioskiem narzucającym się jest przełożenie głosowania 
nad tym na jedną z najbliższych sesji Rady Miasta Płocka . Dziękuje bardzo.” 
 
     Pan radny Zygmunt Buraczyński powiedział:” Chciałbym podnieść taką kwestię która się 
dzisiaj przewijała kilkakrotnie chyba niepotrzebnie. Byłem osobnikiem który uczestniczył w 
zdarzeniu o wątpliwej jakości tego spotkania kiedy Pan prof. Kotowski był dyrektorem 
Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych podjęto decyzję w okolicznościach 
które na drugi dzień chyba nie za bardzo pamiętano , że trzeba coś dla miasta zrobić to zbudujemy 
tramwaj . Nie mówię o wieku żeby znowu nie stwarzać wrażenia, że jestem najstarszy i całej 
sprawie przeciwstawił się ówczesny Minister Przemysłu Pan Kopeć . Ale muszę powiedzieć, że 
przyszła zupełnie nowa jakość w tej sprawie i zachęcał bym nie myśleć o atrakcji miasta Płocka 
których będzie wystarczająco dużo jak Bulwar Narodów , wyciąg krzesełkowy , zjazd narciarski daj 
Panie Boże zdrowie żebyśmy się wszędzie tak wyrekreowali jak tutaj ale wtedy zaproponowano w 
latach 70 -tych najważniejsze rozwiązanie . Odejść od bardzo trudnej inwestycji potężnej stacji i 
wcale nie proekologicznego rozwiązania jakim jest tramwaj ze względu na rozwiązania 
komunikacyjne tory kolejowe a wprowadzić trolejbus . Powiem dlaczego , otóż okazało się, że 
policzono i ja w tej chwili przeglądałem dokumenty, że Unia Europejska przeznacza tylko dla 
dwóch miast na budowę nowego taboru tramwajowego , tyle ile umiem, chodzi o taką rzecz, że 
zauważyłem również że właśnie Unia chce preferować ekologiczne rozwiązania komunikacyjne 
alternatywne właśnie trolejbus . Wprowadzenie trolejbusu w Płocku spowodowałoby, że nie trzeba 
przebudować przejazdu bo jeden przewód pod przewodami linii trakcji jest zawsze rozwiązaniem 
bardzo korzystnym . Może być to również jakieś rozwiązanie a Panu radnemu Nowakowskiemu 
chciałbym powiedzieć jedną bardzo ciekawą rzecz, młodość to jest jednak wielka rzecz bo jest 
twórcza ale to właśnie już Pan Markuszewski wykombinował , że w mieście Płocku można by 
następujące rozwiązanie wprowadzić: zamknięcie linii kolejowych i spowodować że osoby które 
jadą bezpośrednio z Radziwia będą mogły skorzystać z systemu sygnalizacji świetlnej , zabudować 
tory żeby był normalny przejazd autobusowy lub wprowadzić linię właśnie szynobusu który będzie 
woził od Radziwia do Kombinatu. Ale to dobrze, że jeżeli ktoś kogoś nie słyszał wcześniej a to 
samo powtórzył czyli jakaś myśl krążyła a to jest podstawą do rozwiązań. „  
 
 
     Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:” Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo bardzo serdecznie dziękuje za tą dyskusję postaram się na miarę 
moich możliwości odpowiedzieć na pytania, wątpliwości czy na sugestie które padły z tego 
miejsca. Pan radny Buraczyński i nie tylko zwrócili uwagę na pewien brak elementu opisowego 
dotyczącego poszczególnych inwestycji . Oczywiście można by taki dokument poszerzyć o 
szczegółowe, w miarę szczegółowe czy bardzo szczegółowe opisy danych inwestycji o analizy 
które sugerował i na które zwracał uwagę Pan radny Nowicki. Wówczas rzeczywiście dokument 
taki były 500 stronicowy, 1000 stronicowy może jeszcze większy . Najprawdopodobniej tak 
profesjonalne analizy jakie sugerował Pan radny Nowicki byłyby by przeprowadzone może za dwa 
, trzy lata . Nie deprecjonując tej sugestii ja twierdzę, że każde profesjonalne uszczegóławianie na 
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tym etapie inwestycji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powodowałoby oddalenie w czasie jego 
uchwalenie to po pierwsze. Po drugie zaś niektóre inwestycje tak na prawdę jak droga osiedlowa 
długości 300 metrów  na prawdę nie wymagają tak skomplikowanych analiz , w ogóle nie 
wymagają analiz , potrzeba jest tu oczywista . Myśmy się sugerowali także podpowiedziami 
mieszkańców jak na początku powiedziałem na podstawie ankiet i rozmów z mieszkańcami 
natomiast potrzeba uszczegóławiania poszczególnych inwestycji , analiz przynajmniej tych 
najważniejszych w różnych konwencjach , koncepcjach praktycznej realizacji jest i będzie ona 
robiona na bieżąco przy przygotowaniu inwestycji do realizacji . Nie twierdzę, że w stu procentach 
inwestycje będą zrealizowane w sensie podejścia do tematu i wykonania dlatego, że być może takie 
szczegółowe analizy wykażą nam alternatywną drogę rozwiązania problemu , być może taka 
sugestia, że każda ta inwestycja przynajmniej te które wymagają głębszego zastanowienia i 
większego przygotowania się zostaną poddane analizom być może nie aż tak szczegółowym  o 
które tutaj zabiegano ale z całą pewnością będą te analizy systematycznie robione . Wieloletni Plan 
Inwestycyjny jak jest zapisane w treści tego dokumentu będzie generalnie co roku korygowany i 
wówczas można ten czas wykorzystać na dopinanie do tego dużego dokumentu poszczególnych 
analiz największych inwestycji w nim zawartych . 
Pan radny Buraczyński również sugerował, szczególnie Pan radny Andrzej Nowakowski o braku 
analiz na temat pozyskiwania środków europejskich później odniosę sie do tego tematu całkowicie . 
Polityka mieszkaniowa czy to socjalna, czy też komunalna w ogóle według Panów radnych nie 
została uwzględniona w tym dokumencie. Otóż nieprawda, generalnie polityka mieszkaniowa te 
elementy finansowania niektórych założeń są zawarte . Cel strategiczny w tym zakresie jest jeden 
utrzymanie takiego poziomu budowy nowych mieszkań jak dotychczas czyli około 1000 w ciągu 
jednej kadencji samorządu . Natomiast na budownictwo komunalne , kto obiecywał trzy tysiące? 
Jeśli Państwo radni sobie życzą zaproszę na tą salę Ministra Transportu i Budownictwa i 
podyskutujecie sobie Państwo . Ja obiecywałem podwojenie mieszkań budowanych w Płocku i to 
zostanie zrealizowane w stu procentach i takie tempo budowy mieszkań proponujemy również na 
kolejne kadencje . Na budownictwo komunalne na lata 2007-2009 w tym WPI zarezerwowane jest 
kwota 5,2 miliona złotych , na budownictwo w ramach MTBS blisko 20 milionów złotych . W 
poprzedniej kadencji było budowane tak drogo, teraz jest już taniej jest na pewno więcej natomiast 
znakomite efekty muszę Państwu powiedzieć są osiągane poprzez zamianę mieszkań na lepsze . 
Proponujemy mieszkańcom naszego miasta którzy chcą sobie poprawić standard , którzy regularnie 
płacą czynsz którzy posiadają  środki finansowe nie muszą być bardzo duże na to by zmienić 
mieszkanie poprawić standard mieszkania by w zamian za oddanie swojego mieszkania 
komunalnego dotychczas użytkowanego zasiedlili mieszkanie w MTBS o zdecydowanie wyższym 
standardzie . W ten sposób również zaspakajamy najpilniejsze potrzeby jeśli chodzi o 
mieszkalnictwo . Takie klasyczne dwa w jednym . W związku z tym polityka mieszkaniowa w 
zakresie prosocjalnym której efektem jest budownictwo komunalne jest uwzględniona w WPI , 
można dyskutować czy może być to kwota większa ale z całą pewnością jest uwzględnione.  
Pan radny Andrzej Nowakwski , ja myślę że Pan radny takiej metamorfozie i zmianie uległ chyba 
po ostatnim spotkaniu z Donaldem Tuskiem i natchnął się taką krytyką wobec PiS-u i stąd te miłe i 
ciekawe słowa . Nie wiem czy już w opozycji, czy jeszcze koalicji- mówię o Płocku . W każdym 
bądź razie bardzo duża krytyka z ust Pana radnego pojawiła się jeśli chodzi o pozyskiwanie 
środków Unii Europejskiej . Otóż w obecnym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym wskazujemy 
zaledwie na kilka inwestycji które chcemy aby były współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej.”   
 
     Pan radny Zygmunt Byraczyński powiedział :” 41 pozycji dokładnie policzyłem.” 
 
     Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:”To chyba innej matematyki 
się uczyliśmy Panie radny . W każdym razie generalnie pozyskiwanie środków z UE wiąże się z 
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nowym budżetem UE z lat 2007-2013 . W związku z tym te odpowiedzi które Pan radny uzyskiwał 
odzwierciedlały stan obecny i nie ma żadnych powodów do tego aby dziś narzekać i przypuszczać, 
że środków nie uzyskamy . Przygotowujemy już kilka projektów , niektóre są już bardzo 
zaawansowane jak chociażby chyba największy pod względem finansowym nasz projekt w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej . Być może jeszcze w tym roku a może w następnym w ramach 
Funduszu Spójności uzyskamy bardzo poważne środki finansowe na gospodarkę wodno-ściekową 
na terenie naszego miasta . 
Pan radny raczył wskazać, iż brak WPI utrudniał pozyskanie środków z UE ale nie wymienił jakie 
przedsięwzięcie zakończyło się fiaskiem dlatego , że nie było WPI. Bardzo byłbym ciekaw gdyby 
Pan radny wymienił choćby jedno przedsięwzięcie , taką inwestycję gdzie staraliśmy sie o środki 
europejskie i brak WPI utrudnił pozyskanie tych środków z UE . Ja takiego przypadku nie znam ale 
być może Pan radny tak. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o zarzut, iż brak WPI utrudniał 
zawieranie wieloletnich umów . Nie było takiego przypadku aczkolwiek po zmianie ustawy o 
finansach publicznych mógł i może w tej chwili nastąpić ale dotychczas nie mieliśmy takich 
problemów . Kolejne pytanie dotyczyło szansy na dofinansowanie IV i V odcinka ze środków UE. 
Nie mogę na to pytanie w tym momencie w dniu dzisiejszym precyzyjnie odpowiedzieć dlatego , że 
rozmowy w Ministerstwie w dalszym ciągu trwają , w dalszym ciągu o te środki walczymy . Mogę 
powiedzieć iż jest bardzo prawdopodobne , niemalże w stu procentach pewne, iż nadwyżka którą 
mamy z przydzielonych środków na I i II odcinek w kwocie blisko 9 milionów złotych, jest 
wstępna zgoda aby była przekazana na kolejne odcinki w ramach II etapu dróg dojazdowych . 
Kolejne środki europejskie które nie są pozyskiwane zdaniem Pana radnego na obwodnicę 
północną. Otóż to co zapisaliśmy w WPI odnosi się do środków które pozyskuje Generalna 
Dyrekcja Dróg jako  że w przypadku obwodnicy północnej to Generalna Dyrekcja jest inwestorem 
na poziomie 20% tej inwestycji . To jest dokładnie tyle ile wynosi przebieg tej drogi na terenie 
miasta Płocka dokładamy się do inwestycji . W związku z tym pytanie do Generalnej Dyrekcji. 
Śmiem twierdzić że te środki są pewne .  
Obwodnica północno-zachodnia dlaczego nie pozyskujemy środków UE. Otóż dlatego , że w tym 
zakresie obwodnica północno-zachodnia jest dopiero w fazie przygotowania . Ja mam informację z 
Ministerstwa Transportu, że kolejny sektorowy program operacyjny „Transport” kolejna edycja 
tegoż programu będzie otwarta w końcówce roku 2007 mam nadzieję , że te ponad półtora roku 
jakie mamy pozwoli nam na profesjonalne przygotowanie wniosku do tegoż sektorowego programu 
a znając życie to być może o kilka miesięcy start drugiej edycji tego programu opóźni się. Jest 
bardzo duże prawdopodobieństwo, że wszystkie elementy przygotowawcze zostaną w stu 
procentach wykonane i wtedy natychmiast taki wniosek zostanie zgłoszony  . 
Dlaczego inne Wydziały wymienione przez Pana radnego nie starają sie o środki Unii Europejskiej. 
Otóż nie tylko inne Wydziały ale i nawet jednostki organizacyjne miasta jak chociażby MOPS , 
który takie środki w roku bieżącym uzyskał które są już wydatkowane na niektóre elementy nie ma 
możliwości uzyskania takich środków .  
Ja powiem coś takiego bardziej ogólnego , że bardzo duże rozdrabnianie się jeśli chodzi o 
pozyskiwanie środków europejskich i wchodzenie w procedurę aby wydać kilkaset tysięcy złotych 
z naszego punktu widzenia nie jest do końca uzasadnione dlatego , że obsługa zarówno 
przygotowania wniosku jak później rozliczania tego wniosku jest bardzo długa i bardzo kosztowna i 
każde potknięcie w tym zakresie wiąże sie z utratą środków . Dlatego przede wszystkim chcemy 
skoncentrować się na tych wnioskach które opiewają na pozyskanie środków nie w granicach 
kilkuset tysięcy złotych ale od kilku milionów złotych . Te drobne sprawy z naszego punktu 
widzenia, miasta Płocka mogą być pokryte ze środków budżetowych . 
Pan radny raczył powątpiewać, że inwestycje będą zrealizowane w 50% . Nie ma na razie takich 
podstaw aby tak twierdzić . Ta teza, że inwestycje są realizowane w 50% jest złudna dlatego że nie 
jest to z całą pewnością 50% , po drugie uczestniczy Pan zarówno w Komisjach merytorycznych 
jak i w sesjach Rady Miasta Płocka , gdzie sprawy przechodzenia inwestycji w środki 
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niewygasające bądź kilkumiesięczne opóźnienia to nie jest nierealizowanie inwestycji, a jedynie 
przesunięcie w czasie o kilka bądź w kilku przypadkach o kilkanaście miesięcy . Natomiast wynika 
to zapewne z tego, iż przystąpiliśmy jako samorząd miasta Płocka z ogromnymi obciążeniami w 
postaci rozpoczętych inwestycji , rozpoczętej inwestycji budowy mostu przez Wisłę i koniecznej do 
rozpoczęcia kolejnej inwestycji tj. budowy dróg dojazdowych i w związku z tym zarówno 
konstruowanie w takiej niepewnej sytuacji finansowej i wówczas lawirowaniu na granicy 
płynności, by nie zamykać finansowania choćby budowy mostu, by uzyskać środki zewnętrzne , to 
był ten czas gdzie bardzo trudno było skonstruować realny rozsądny Wieloletni Plan Inwestycyjny . 
Stąd może pewne wytłumaczenie , że dopiero dziś jest on poddany pod publiczną dyskusję . 
Zapewniam jest bardzo wiele miast które dopiero czeka taka dyskusja ponieważ w wielu miastach 
plany są w przygotowaniu , owszem są miasta które mają już takie Wieloletnie Plany więc nie 
jesteśmy ani pierwsi ani ostatni w tym zakresie . 
Koncepcja ścieżek rowerowych jest w mieście Płocku zachęcam Pana radnego do zapoznania się z 
nią w tej chwili jest wstępna koncepcja ubogacenia czy nowych rozwiązań w pewnym zakresie 
ścieżek rowerowych . Koncepcja jest z pewnością od kilku lat przyjęta uchwałą Rady Miasta 
Płocka , więc nie mówmy że jej nie ma . 
Bardzo ciekawy temat mianowicie żart , kpina , czy dokument  dotyczący budowy linii 
tramwajowej w Płocku można traktować poważnie? Być może jest to temat efektowny natomiast ja 
chciałbym go w kilku dosłownie zdaniach spróbować merytorycznie uzasadnić pod dwoma 
względami. Po pierwsze to co już chyba padło na tej sali - mamy w Płocku Komunikację Miejską 
funkcjonującą od wielu lat, podnoszącą swój standard, natomiast w dalszym ciągu w godzinach 
szczytu komfort jazdy autobusem miejskim jest rzeczywiście niezbyt dobry mówiąc bardzo ogólnie 
i delikatnie . Linia tramwajowa gdyby została zrealizowana a jestem przekonany że tak będzie , 
choć prawdą jest, że nie jest to mój pomysł, to pomysł sprzed wielu lat , linia tramwajowa znacznie 
poprawi komfort jazdy mieszkańców Płocka , również i gości naszego miasta , ale głównie chodzi o 
mieszkańców , głównie w godzinach szczytu na trasie dom- praca . Dlatego , że zamierzamy 
zbudować linię tramwajową , dwie linie tramwajowe których początek będzie na osiedlu 
Podolszyce Północ i Podolszyce Południe, linia będzie biegła najpierw ulicą Wyszogrodzką później 
Aleją Piłsudskiego , Jachowicza Kobylińskiego , najprawdopodobniej jak wskazuje wstępna 
koncepcja która została opracowana w pozostawionym pasie zieleni pomiędzy dwoma pasami 
ruchu. Na skrzyżowaniu koło Centrum Edukacji będzie rozjazd, jedna linia będzie sie kierowała w 
stronę Orlenu, druga natomiast ulicą Dobrzyńską w kierunku Winiar . Jak Państwo wiecie na tej 
trasie jest kilka bardzo obciążonych linii autobusowych i na tej trasie jest największy ruch 
komunikacyjny mieszkańców naszego miasta . Poprawa komfortu linii tramwajowej to również 
potencjalnie rezygnacja w części z używania własnego pojazdu na przemieszczanie się do miejsca 
pracy. Jeśli to była by rezygnacja nawet w 10% to już w sposób znaczny ułatwiłoby ruch 
komunikacyjny miasta Płocka . Jazda tramwajem jest znacznie sprawniejsza i znacznie szybsza jak 
pokazują doświadczenia innych miast czyli szybciej i sprawniej będzie można dotrzeć do miejsca 
pracy . Nie znam takiego miasta w Polsce które w ostatnim czasie zrezygnowałoby z linii 
tramwajowych , mało tego cztery miasta w ostatnich dwóch latach skorzystały ze środków 
europejskich na albo odbudowę taboru tramwajowego są to Warszawa , Kraków, Wrocław i Poznań 
a w przypadku Poznania jest również pozytywnie rozpatrzony wniosek na rozwój i to znaczny o 
około 30% linii tramwajowych na terenie tego miasta . Również w Europie linie tramwajowe 
rozwijają się natomiast nie likwidują się . Być może są jakieś sporadyczne przypadki ale z całą 
pewnością tendencja jest wzrostowa a nie odwrotnie. W związku  z tym ta śmiała teza, że linia 
tramwajowa jest przeżytkiem nie jest z całą pewnością trafiona . Można oczywiście i zastanowimy 
się nad trolejbusem czy z racjonalnego punktu widzenia jest to dobre rozwiązanie czy nie.  
Bardzo ważną jest kwestia ekonomiczna , nie jest żadną tajemnicą myślę, że każdy z nas doskonale 
wie, że musimy odnawiać tabor Komunikacji Miejskiej na poziomie powinno być przynajmniej 8-
10% . Bardzo łatwo wyliczyć sobie w związku z tym jakie środki z budżetu miasta musielibyśmy 
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zaangażować w zakup nowych autobusów w ciągu najbliższych czterech czy siedmiu lat czyli na 
taki okres na jaki opiewa Wieloletni Plan Inwestycyjny. Jest to kwota na poziomie 30 do 40 
milionów złotych zależy jaki wskaźnik odtworzeniowy przyjmiemy w tym zakresie . 
Przyjmowaliśmy na razie na poziomie 7% i musimy nadrobić pewne zaległości w tym zakresie . To 
po pierwsze. Po drugie jeśli uzyskamy środki europejskie a jest na to bardzo wielka szansa akurat w 
tym projekcie to Unia dofinansuje cały projekt na poziomie 75% w związku z tym wkład własny 
miasta w latach 2008-2009 maksimum 2010 czyli dwa, trzy lata budżetowe będzie na poziomie 
porównywalnym, czyli maksimum 40 milionów złotych . Czy to sie opłaca ekonomicznie? 
Oczywiście bo i tak te środki musielibyśmy zainwestować w tabor autobusowy który znacznie 
ulegnie zmniejszeniu , ruch komunikacyjny w zdecydowanej większości nie w stu procentach, 
przejmie linia tramwajowa na dwóch trasach które wcześniej wskazałem. Nie muszę chyba nikogo 
przekonywać choć takie wyliczenia będą przy docelowej koncepcji wykonane, że bieżąca 
eksploatacja linii tramwajowej jest znacznie tańsza niż linii autobusowej . Aspekt ekologiczny, co 
prawda nie jest to trolejbus ale z punktu widzenia ekologicznego każde zmniejszenie liczby 
autobusów , poruszających sie pojazdów po naszym mieście wpływa dodatnio na ekologię . Na 
pewno tramwaj jest bardziej ekologiczny niż autobusy miejskie .  
Ja nie chciałbym się ustosunkowywać do takich zarzutów jak bezkolizyjne przejście przez tory 
kolejowe oczywiście równolegle w mniej więcej tym samym czasie zawarliśmy w WPI na razie na 
przyszły rok koncepcję rozwiązania bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Al. 
Piłsudskiego. Dlaczego tylko 100 tysięcy dlatego , że koncepcja wyjaśni nam co jest bardziej 
racjonalnym rozwiązaniem, czy estakada, czy tunel i stąd będą wynikały kolejne środki na lata 
2008-2009 żeby tą inwestycję zrealizować i o to m.in. będą uzupełniane nasze WPI . W związku z 
tym nie ma tutaj żadnych sprzeczności a inwestycje te powinny być w tym samym czasie 
zrealizowane. Krótko mówiąc tramwaj to nie jest żart Szanowny Panie radny . Szanowni Państwo 
radni, Drodzy płocczanie tramwaj tak na prawdę poprawi nasze płocczan warunki komunikacyjne 
w mieście.  
Jeśli chodzi o program w uproszczeniu internet dla każdego , internet darmowy ten program 
zrealizujemy w bardzo poważnej części  w tym roku. Środki będą przeznaczone z nadwyżki 
budżetowej która będzie dzielona w miesiącu kwietniu na najbliższej sesji Rady Miasta Płocka , 
będzie to co najmniej kwota 3000.000 zł również w tym miesiącu będzie ogłoszony przetarg na tą 
inwestycję . W zdecydowanej większości będzie zakończony w  tym roku , tylko nieznaczna część 
przejdzie na rok 2007 . 
Absolutnie nie mogę sie zgodzić na takie twierdzenie, iż popełniamy grzech zaniedbania w zakresie 
finansów miasta i na nieodpowiedzialne działania w tym zakresie . Każdy jest człowiekiem 
grzesznym natomiast to twierdzenie jest zdecydowanie na wyrost. Tak jak powiedziałem 
dotychczas uporaliśmy się z największymi inwestycjami naszego miasta na około 400 w sumie 
milionów złotych , nie doprowadziliśmy miasta do bankructwa , poziom zadłużenia mamy na około 
30% w stosunku do środków budżetowych . Nasze miasto przez niezależną instytucję jest oceniane 
jako jedno z czterech najlepiej pod kątem finansowym zarządzanych miast w Polsce . Najlepsze 
dowody na to, że jest prowadzona bardzo odpowiedzialna polityka w zakresie finansowego 
zarządzania naszym miastem i tak będzie również w ciągu kilku najbliższych lat . Ja jestem prawie 
przekonany , że nie będziemy musieli brać takich środków zwrotnych czyli kredytów , obligacji 
bądź innych form dopuszczonych polskim prawem aby nasze zadłużenie było na poziomie 47%. W 
ubiegłym roku nie wzięliśmy choć wstępnie planowaliśmy kredyt w wysokości 18 czy 20 milionów 
złotych tak prawdopodobnie będziemy postępować w następnych latach . W związku z tym 
oskarżanie czy straszenie, że finanse miasta sie zawalą  jest zupełnie nie trafione i bezpodstawne.  
W zakresie pomysłu wprowadzenia do WPI naszej inwestycji z której się wycofaliśmy Bulwaru 
Kultur i Narodów proponuję żebyśmy jeszcze zaczekali z realizacją tego pomysłu a to dlatego , że 
rzeczywiście powstał Wojewódzki Program Opieki Nad Zabytkami . Po przeczytaniu tego 
programu można przeczytać że Płock znalazł sie w dwóch miejscach i to jest rzeczywiście 
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Nadwiślański Bulwar Narodów i Kultur i drugi o wiele większy to jest „Wspieranie samorządów 
lokalnych w działaniach dotyczących rewitalizacji zespołów urbanistycznych i ruralistycznych w 
ramach SPOR Działanie 1.4,3.2 i 3.3 według wniosków zwłaszcza Warszawy Płocka i Radomia . 
Tyle jeśli chodzi o zapis w Wojewódzkim Programie Opieki Nad Zabytkami . Jest bardzo ogólny 
który będzie uszczegóławiany zarówno w jednym jak i w drugim w zakresie dotyczącym Płocka . 
Takie wstępne rozmowy z Koordynatorem Programu w ramach Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego również podjęliśmy . Natomiast w tym programie nie ma wskazanego źródła 
realizacji tych założeń które są tu zawarte . W związku z tym mogą być one finansowane ze 
środków UE , mogą być z innych środków natomiast program o którym mówimy , ja pozwolę sobie 
przeczytać dlatego , że tekst jest bardzo krótki będzie zawierał następujące etapy dotyczy 
Nadwiślańskiego Bulwaru Narodów i Kultur  po pierwsze modernizacja i budowa infrastruktury 
technicznej nadbrzeża wiślanego, po drugie budowa nawierzchni bulwaru nadbrzeża wiślanego 
wraz z budową elementów małej architektury, czyli dokładnie to co robimy na ulicy Tumskiej , po 
trzecie modernizacja , remont obiektów kamienic zlokalizowanych obecnie w obszarze projektu dla 
potrzeb instytucji biorących udział w projekcie , zdecydowana większość tych kamienic jest dziś 
własnością prywatną i po czwarte zagospodarowanie przestrzeni bulwaru poprzez budowę zespołu 
architektonicznego obiektów już istniejących dla potrzeb instytucji uczestniczących w projekcie , 
małych i średnich przedsiębiorstw  sektora turystyki i usług które będą prowadziły działalność 
gospodarczą na terenie objętym projektem . Próbowałem rozszyfrować znaczenie tego punktu i na 
razie mi się nie udało.  
Cały program opiewa na kwotę. ten zgłoszony 10,7 miliona złotych i miał być realizowany w lach 
2004-2007 . Poza tym w ramach tego programu były również wymienione takie projekty które 
realizujemy, albo które nie mają już znaczenia w zakresie realizacyjnym pierwsze to jest Płockie 
Towarzystwo Wioślarskie, Ponadregionalne Centrum Turystyki Sportu i Rekreacji . PTW 
zrezygnowało już z tego projektu . Drugi element to jest budowa amfiteatru wraz z umocnieniem 
skarpy wiślanej- w tym roku będzie już zakończony , po trzecie zagospodarowania kompleksu 
rekreacyjnego Sobótka i po czwarte zadanie które w bardzo poważnym zakresie będzie w tym roku 
zakończone i po czwarte budowa portu jachtowego przy przystani Morka w tym roku inwestycja 
będzie rozpoczęta . W związku z tym myślę że ten zapis który sie pojawił w Wojewódzkim 
Programie ochrony nad zabytkami może teoretycznie umożliwić nam ubieganie się o środki w tym 
również środki europejskie . Natomiast nie można dziś powiedzieć, że daje jakąkolwiek gwarancję 
uzyskania jakichkolwiek środków . Ten program został na razie przyjęty decyzją Zarządu Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. Podczas rozmowy z jego koordynatorem uzyskaliśmy informację, 
że będzie on z całą pewnością zmieniany , uszczegóławiany . Jeśli rzeczywiście w trakcie dalszych 
rozmów i uszczegóławiania naszego programu Bulwaru Narodów i Kultur oraz tego 
wojewódzkiego programu będziemy mieli szansę na uzyskanie środków to wówczas możemy taki 
element w WPI zapisać . Jest to myślę nieuzasadnione zbytnio faktami.  
Nie będę komentował kreatywnej księgowości jest to tak na prawdę działalność przestępcza w 
związku z tym jeśli Pan podejrzewa o kreatywną działalność Panią Skarbnik to proszę złożyć do 
odpowiednich służb odpowiednie doniesienie a nie oskarżać publicznie o aż takie działania. To jest 
kwestia ważenia słów choć wiem , że Pan radny miał co innego na myśli.  
Pani radna Grażyna Opatrzyk zwróciła uwagę na uszczegółowienie realizacji ulic w pewnym 
kompleksowym ich ujęciu osiedlowym bądź najczęściej podziału na pewne fragmenty . Pan 
Prezydent Kolczyński odpowie szczegółowo , ja bym bardzo ogólnie odpowiedział na to pytanie ale 
sugestia idzie w dobrym kierunku . 
Pan radny Czurko sugerował problem tramwaju jako problem niekoniecznie potrzebny dla naszego 
miasta . Myślę, że odpowiedziałem już na to pytanie wcześniej oraz usunięcia z terenu miasta torów 
kolejowych , niestety nie zależy ta sprawa absolutnie od władz miasta . Myśmy chcieli namówić 
PKP aby swoją linie kolejową przesunęli na nowy most , niestety w żadnym wypadku PKP nie 
podjęło tematu, nie chciało sie na taką inwestycję zgodzić. Powody które tu leżą u podstaw są znane 
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są to powody finansowe Polskich Kolei a inwestycja byłaby na prawdę bardzo kosztowna. Być 
może w latach 2013 i dalej  będzie budowany trzeci most , być może z takiej perspektywy i takiego 
upływu czasu będzie można myśleć o przeniesieniu linii kolejowej właśnie na trzeci most Płocka. 
Dziś jest to niestety nierealne . 
Jeszcze jedna informacja dotycząca tej rzekomej straty płynności finansowej w roku 2012, 13, 15 
otóż Panie radny ja wiem, że troska o finanse jest bardzo poważną troską ale proszę mi wierzyć 
takiego niebezpieczeństwa nie ma . Co roku Regionalna Izba Obrachunkowa bada nie tylko projekt 
budżetu naszego miasta ale i prognozę finansową na lat kilkanaście . W związku z tym nie 
mieliśmy dotychczas żadnych uwag , ta katastrofa która ma grozić rzekomo w 2012 roku katastrofa 
finansowa naszemu miastu nie grozi. Jesteśmy oceniani przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
pozytywnie i zapewniam , że analiza finansowa, ratingowa naszego miasta będzie wykonywana w 
miesiącu kwietniu podwyższy z uwzględnieniem już Wieloletnich Panów Inwestycyjnych nasz 
ranking finansowy i to będzie najlepszy dowód, że finansiści specjaliści w tej branży uznali naszą 
prognozę finansową w zakresie inwestycyjnym jako dobrą ale na to musimy jeszcze zaczekać 
miesiąc dwa . 
Jeśli na jakieś pytanie nie odpowiedziałem to być może Pan Prezydent Kolczyński który jest 
koordynatorem prac Wieloletnich Planów Inwestycyjnych uszczegółowi i odpowie . Na koniec 
chciałbym jednocześnie odnieść się do propozycji zamiany terminu przyjęcia naszego WPI . Proszę 
żeby nie odwlekać tego tematu z  całą pewnością niczego to nie zmieni . Być może miesiąc dwa 
pozwoli nam na jednej dwóch , dziesięciu inwestycji być może wpiszemy 1,2, 3 więcej inwestycji 
natomiast z całą pewnością zasadnicza treść WPI nie powinna ulec zmianie . Bardzo ambitny , 
bardzo odważny program inwestycyjny , który uwzględnia najpilniejsze potrzeby naszego miasta , 
mieszkańców dlatego  takie obciążenie na lata 2007 -2009 jest jak w wykazie zadań inwestycyjnych 
jest bardzo duże w tych trzech latach . Następne lata 2010-2013 są już mniej obciążone pod 
względem inwestycji i na te lata możemy spokojnie prognozować kolejne nowe pomysły 
inwestycyjne naszego miasta . Dlatego proszę o przyjęcie i nie odkładanie przyjmowania tego 
ważnego dla rozwoju miasta dokumentu na kolejne miesiące.”  
 
     Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym się donieść tylko do jednej uwagi którą zgłosiła Pani 
radna Grażyna Opatrzyk dotyczy to pozycji 114 z projektu WPI czyli budowa dróg wraz z 
infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki i w nawiasie są rzeczywiście wymienione te 
ulice . Proszę Państwa w budżecie miasta na 2006 rok jest dopisane to zadanie ale bez tego 
nawiasu. Chcieliśmy informacyjnie pokazać do jakich ulic sprowadza się ta część zachodnia 
ponieważ w WPI mamy zapisane jeszcze kilka takich miejsc np. ulica Pocztowa z sąsiednimi 
ulicami Borowicka, Lipowa i tamten rejon i chcieliśmy pokazać żeby było na tyle klarowne, że 
takie właśnie ulice są w tym zakresie . To zadanie rozpoczyna się już w tym roku, jest złożony 
wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych . Tak jak Państwo pamiętacie, że jest w tym roku 
zapisana budowa kanalizacji i przepompowni ścieków PS2 do PS1 czyli od zbiegu ulic Korczaka , 
Zgodna do przepompowni PS1 przy ulicy Mazowieckiej i będzie projektowanie tych ulic jako 
pierwszy etap Mazowiecka i przyległe i pozostałe . Ale wszystko musi być tak jak mówiłem na 
Komisji skoordynowane z Wodociągami które będą realizowały ten duży program uporządkowania 
całej gospodarki wodno-ściekowej m.in. osiedla Borowiczki i inne osiedla . Wszystko rozpoczyna 
sie od tej przepompowni PS2 przy ul. Korczaka , Zgodna i sukcesywnie będą realizowane 
poszczególne ulice. Dzisiaj teoretycznie można oczywiście zaplanować to wszystko oprócz tej 
Mazowieckiej i Przyległej bo to jest zostawione jako zadanie dla budżetu miasta . W tym roku to 
się rozpoczyna i my będziemy to kończyć dotąd dopóki ten zakres który rozpoczynamy w tym roku 
dokończymy bezpośrednio z budżetu miasta a pozostałe ulice będą musiały być skoordynowane 
łącznie z tym programem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej . Wydział Gospodarki 
Komunalnej porządkuje wody opadowe te opracowania już też są wykonane . Jest już projekt 
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wymaga tylko korekty zasilania energetycznego na przebudowę ulicy Harcerskiej na ulicę Zgodną 
ale w ramach też tamtego zadania . Czysto teoretycznie moglibyśmy to wszystko rozpisać ale to 
wymaga tej koordynacji ale informacyjnie ten zapis uważam wystarczy . Co do ulicy Bielskiej Pan 
Prezydent udzieli informacji. Starałbym się Państwa przekonać do tego by ten zapis tak został . Mi 
osobiście jeśli byśmy rozpisali to musiałoby być szczegółowo na każdy rok 2007 -milion , 2008 też 
jest milion największy zakres tych robót będzie w 2009 roku i później w latach 2010-2013 bo to jest 
skoordynowane właśnie z tym programem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej . To 
będzie się kończyło, my będziemy wchodzili z  infrastrukturą drogową .” 
 
     Pani radna Grażyna Opatrzyk zapytała : „ale które ulice na który rok . Panie Prezydencie 
Pan ma taką wiedzę, ale mieszkańcy którzy tam mieszkają też chcieli by wiedzieć.”  
 
     Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Pani radna nie 
będę się upierał przy tym ale to budżet będzie rozstrzygał , będą wskazane konkretne ulice które 
będą zrealizowane . Z tego zestawu ulic będzie ubywało. Oczywiście będziemy się starali też żeby 
pewne główne ulice żeby układ komunikacyjny na tyle usprawniać w tej części zachodniej 
Borowiczek , jeśli będzie Mazowiecka to żeby do Mazowieckiej od Harcerskiej dojechać po to żeby  
juz pewne rozładowania były, ulepszenia i ludzie żeby mogli z tego skorzystać niekoniecznie już 
wtedy do końca Harcerską czy ulicą Grabówka bo będzie można już zacząć wjeżdżać we wnętrze 
tego osiedla. Myślę, że to da się uszczegółowić w poszczególnych budżetach na lata następne . Tak 
bym to pozostawił na razie. Dziękuję” 
 
     Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:” nie odpowiedziałem na 
jedno pytanie Pani radnej . Otóż przyjęliśmy do realizacji w tym roku ciąg pieszo rowerowy wzdłuż 
ulicy Bielskiej wraz z oświetleniem do Cmentarza Komunalnego i to będzie realizowane nie ma 
powodów żeby nie było . A jeśli jest ciąg pieszo rowerowy w związku z tym modernizacja ulicy 
Bielskiej w sensie doklejania do samej ulicy chodnika pieszego nie ma najmniejszego sensu. Ulica 
ta jest jedną z lepszych jeśli chodzi o nawierzchnię w Płocku , natomiast w międzyczasie pomiędzy 
Cmentarzem Komunalnym a lotniskiem aeroklubu będzie nad ulicą Bielską estakadą przechodzić 
obwodnica północno-zachodnia od Boryszewa do Orlenu do Parku Technologicznego i co się z tym 
wiąże będą tam zaprojektowane odpowiednie rozwiązania komunikacyjne. W związku z  tym 
wchodzenie tam z inwestycją czy nawet projektowanie inwestycji w ul. Bielskiej i w jakim zakresie 
byłoby trudne do uzasadnienia . 
Chciałbym jeszcze uszczegółowić w zasadzie rozbieżności pomiędzy Panem Buraczyńskim a mną a 
propos dofinansowywania 41 inwestycji z UE . Otóż w prost z budżetu miasta  według tego 
wstępnego planu będzie 7 inwestycji natomiast dodatkowo 4 płockie firmy komunalne planują 
występowanie z wnioskami o dofinansowanie ze środków z UE . W samych tylko Wodociągach 
Płockich inwestycji na poszczególnych osiedlach w ramach środków z Funduszu Spójności jest 
chyba ponad 20 . W związku z tym ta nieścisłość i rozbieżność . Być może w sumie jest 41 ale 
zdecydowana większość to są drobne inwestycje spółek prawa handlowego, jeśli pozyskają takie 
środki . Wprost te inwestycje które będzie koordynować miasto jest to 7 inwestycji są to drogi 
dojazdowe odcinek I i II już pozyskane , odcinek IV i V, budowa obwodnicy północno-zachodniej , 
Małachowianka , remont ulicy Wyszogrodzkiej i budowa linii tramwajowych.  
Spółki które zgłosiły chęć pozyskania środków europejskich to Wodociągi Płockie , ZUOK 
Kobierniki , PPPT i Agencja Rewitalizacji Starówki .” 
 
     Pan radny Piotr Nowicki powiedział:” Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie 
Prezydencie chciałbym się donieść do paru kwestii które poruszył Pan Prezydent . Pierwsza sprawa 
to jest kwestia budowy mostu . Proszę Państwa budowa mostu to jest hasło , ale za tym hasłem 
zostały wygenerowane następujące decyzje: mianowicie budowa dróg dojazdowych do mostu od 
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Gór aż do Boryszewa , następnie wybudowanie węzła boryszewskiego , wybudowanie obwodnicy 
północnej miasta Płocka . Proszę Państwa w tych dokumentach które my tu mamy , w dokumentach 
które w ogóle powstały nie ma absolutnie analizy wpływu tych wybudowanych dróg na 
komunikację w mieście Płocku . W związku z tym, że powstanie tak jakby zupełnie nowe miasto 
komunikacyjne bo dzięki tym rozwiązaniom komunikacyjnym w zasadzie żaden samochód 
ciężarowy czy osobowy który będzie kierował sie do Orlenu nie przejedzie przez miasto Płock. W 
związku z tym nastąpi zmniejszenie ruchu komunikacyjnego w mieście w bardzo znaczącym 
stopniu. Tylko , że prawdopodobnie nie zostało to oszacowane w jaki sposób zmniejszy się ten ruch 
komunikacyjny ale niewątpliwie wszyscy się z tym zgodzimy, że te zmniejszenie będzie duże.  
Jeżeli w dużym stopniu zostaną odblokowane drogi w mieście Płocku to ten ruch lokalny, 
miejscowy będzie dużo łatwiej zrealizować i te zmiany w komunikacji w mieście nie są ujęte w tym 
dokumencie . Teraz proszę Państwa wyobraźmy sobie sytuacje że jest północna obwodnica miasta 
Płocka która przechodzi bezpośrednio z Podolszyc do Orlenu. Czy wyobrażacie Państwo sobie, że 
ktoś z Podolszyc Północnych będzie jechał przez centrum miasta do Orlenu . Nie nikt z tych ludzi 
nie pojedzie przez centrum miasta Płocka dlatego , że na pewno ścieżką rowerową która będzie 
przy tej nowej drodze będzie tam znacznie szybciej , ekologiczniej i taniej. Z powrotem jest ta sama 
droga tylko po drugiej stronie ulicy Panie Prezydencie jak Pan się nie orientuje. 
W związku z tym konieczność wybudowania linii tramwajowej jakby jest daleko wątpliwa gdyż te 
rozwiązania które nastąpią one wykreują nową rzeczywistość która jest w żaden sposób 
nieoszacowana ale my w tą nową rzeczywistość chcemy jeszcze wcisnąć coś takiego co się nazywa 
tramwaj w Płocku . To proszę Państwa tak na prawdę jest tani chwyt wyborczy w roku wyborczym, 
bo tak na prawdę to nie będzie kosztować 100 milionów tylko grubo, grubo więcej , w związku z 
tym Państwo się zamknęliście w 100 milionów żeby to specjalnie ludzi w oczy nie kuło . 
Panie Prezydencie ja jeszcze chciałem Panu powiedzieć rzecz następującą Pan powiedział , ze Pan 
taki jest biedny bo te złe władze poprzednie Panu zostawiły tyle tych inwestycji itd. Dało się Panu 
przebrnąć przez rafy związane z wykupem gruntów i stanął Pan przed taką sytuacją ze mógł sobie 
Pan ogłosić przetarg na drogi dojazdowe do mostu. No ile razy Pan podchodził , trzy razy. Ile Pan 
czasu stracił rok . Pana ludzie mając wszystkie atuty w ręku stracili rok . 
Następna strawa Proszę Państwa Pan Prezydent tak mówi „Proszę mi wierzyć” tylko jest problem 
Panie Prezydencie ja Panu nie wierzę . Powiem Panu dlaczego Panu nie wierzę , bo pamiętam jak 
Pan stał tu w tym miejscu w roku 2002 może na początku 2003 i Pan powiedział , Pan pewnie tego 
nie pamięta , Pan powiedział , że obwodnica północna będzie zrobiona w 2006 roku . Ja tam 
siedziałem oczy przecierałem ze zdumienia a Pan poprawił jeszcze żeby mnie dobić Pan powiedział 
a proszę Państwa kanalizacja deszczowa i sanitarna zostanie też rozdzielona w 2006 roku . Chwalić 
Boga mamy już rok 2006 i nikt o tym nie mówi , że zostało to zrealizowane . Mało tego jest to w 
planach dalekich które mają być realizowane . 
Następna sprawa to gospodarka mieszkaniowa którą tutaj chyba Pan Prezydent źle zinterpretował 
albo my jako radni żeśmy się źle wypowiedzieli . Nikt nie mówił z nas ja nie usłyszałem, że nie ma 
realizacji mieszkań komunalnych . Panie Prezydencie od roku 2007 do 2013 jest zapisane 
5.250.000 zł na realizację mieszkań komunalnych są to mieszkania  dla tych osób które najbardziej 
potrzebują i ich status majątkowy jest taki, że nie mogą skorzystać z lokali budowanych przez 
MTBS . Panie Prezydencie 5.250.000 zł nawet przy standardach które są w tej chwili narzucone 
przez miasto to znaczy nie liczy się gruntu , nie liczy sie infrastruktury już wybudowanej i nie liczy 
się jeszcze paru innych rzeczy które trzeba zrobić żeby wybudować dom i każdy prywatny inwestor 
musi na to wydać pieniądze , miasto nie wydaje na to pieniędzy realizuje to sobie tak zupełnie 
przypadkiem? To i tak Panie Prezydencie jest to około 2000 zł na ten czas chociaż były kwoty 
niższe to jak się to podzieli to wychodzi 2000m2 to tak jak radny Buraczyński Panu powiedział to 
jest jeden blok niespecjalnie duży , czteroklatkowy. W związku z tym Panie Prezydencie gratuluję 
dobrego samopoczucia jeśli Pan w latach 2007 -2013 chce wybudować jeden blok czteroklatkowy 
w zasobie komunalnym . 

31 



Panie Prezydencie następna sprawa to jest kwestia odniesienia się tego dokumentu do innych 
dokumentów w mieście Płocku mianowicie do Programu Rewitalizacji Miasta . Ten dokument 
jakby w ogóle nie wspomina o tym a niewątpliwie powinny te dokumenty mieć takie relacje, że 
powinny przenikać .  
Chciałbym wrócić do mojej prośby , wniosku abyśmy tą dyskusję kontynuowali jeszcze na 
następnej i może jeszcze na następnej sesji a przede wszystkim w Komisjach . Wydaje mi się Panie 
Prezydencie, że nastąpiło otwarcie tematu tak na prawdę . Społeczeństwo się dowie o tym, że ma 
powstać taki dokument pt. WPI . To spowoduje napływ nowych wniosków , społeczną dyskusję 
która może tylko jak to Pan mówił wzbogacić ten dokument . Może spowodować, że te inwestycje 
będą trafione i będą korespondowały z interesem społecznym . W związku z tym, że nie powiedział 
Pan , że jest konieczność żebyśmy to dziś przyjmowali , to możemy ten dokument przyjąć później. 
Jeszcze rozwinę ten wątek „Proszę mi wierzyć” Panie Prezydencie jak już mówiłem chciałbym to 
robić ale niespecjalnie mi się to udaje , najlepiej jest Panie Prezydencie okazywać się dokumentami 
i Pan mówi proszę mi wierzyć będzie fajnie finansowo  , tylko Panie Prezydencie niech Pan wyjmie 
dokumenty które będą pokazywały jak wygląda zadłużenie miasta Płocka w latach następnych . 
Niech Pan wyjmie dokumenty ! Bo jeżeli Pan planuje zaciągnięcie 150 milionów złotych które 
będą odłożone te kredyty komercyjne w czasie , to ja się pytam jak to będzie skutkowało dla lat 
2020 -2025 . Może się ta perspektywa Państwu wydaje perspektywą fikcyjną , ale nasze miasto już 
w tej chwili ma zobowiązania które według pracowników urzędu będą spłacane do około roku 2020 
. W związku z tym te kredyty które dziś weźmiemy albo weźmiemy je za rok , albo za dwa lata one 
będą się nakładały na te już podjęte kredyty , a Pan mówi proszę mi wierzyć. Ja Panu mówię niech 
Pan pokaże dokumenty , dokładnie sporządzone prognozy finansowe na te lata . Jak Pan te 
dokumenty pokaże to nie będziemy tu mówili kto komu wierzy będzie czarno na białym napisane, 
że nas stać na to albo nas na to nie stać i , że np. ta inwestycja to jest tylko tak jak wiele inwestycji 
w tym urzędzie zapisywane w budżetach które są później w ogóle nie realizowane a są zapisywane 
tylko i wyłącznie po to, że jest taka potrzeba polityczna żeby to zapisać . 
W związku z tym Panie Prezydencie nie mówmy proszę mi wierzyć, bo z tą wiarą jest tutaj licho 
wśród nas jeśli chodzi o Pana słowa , natomiast prosimy się okazać dokumentami . Miesiąc czy 
dwa miesiące żebyśmy mogli popracować nad tym dokumentem , żeby społeczeństwo miasta 
Płocka mogło wnieść nowe wnioski jest na prawdę okresem koniecznym do tego żeby ten 
dokument był lepszy . To jest wniosek i nasza prośba . Niemniej Panie Prezydencie jeżeli ten 
wniosek przepadnie to też zagłosuję za tym planem , żeby była pełna jasność, ale apeluję do 
rozsądku Państwa popracujmy nad tym najważniejszym dokumentem w mieście i zróbmy ten 
dokument żebyśmy się mogli wszyscy szczycić tym dokumentem . Dziękuję.” 
 
     Pani radna Grażyna Opatrzyk powiedziała :” Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja 
chciałabym się odnieść tylko do słów które Pan Prezydent tu wypowiedział co do ulicy Bielskiej. 
My mieliśmy wczoraj Komisję Społeczną . Ja dość długo dyskutowałam z Panem Prezydentem 
Kolczyńskim na ten temat. Ja wszystko rozumiem, że będzie budowana obwodnica północna , że 
tam będzie ten odcinek 500 m który tak na prawdę dziś nie wiemy czy uda się to wpiąć jeszcze w tą 
obwodnicę, ale co z pozostałym odcinkiem . Jeżeli uda się wpiąć te 500 m do budowy obwodnicy 
północnej gdzie droga daleka jeszcze do tej obwodnicy jeśli chodzi o realizację to co z pozostałą 
częścią . Przed chwilą Pan Prezydent powiedział, że w momencie kiedy nie będzie pewnych 
zapisów w WPI może pojawić się problem, jest nowa ustawa o finansach publicznych może 
pojawić się problem z podpisywaniem umów na realizację inwestycji wieloletnich . To ja uważam z 
resztą miałam taką nadzieję, że Pan Prezydent po takiej dość długiej dyskusji na ten temat 
przekonał się że warto pokusić się o zapisanie tej inwestycji w WPI z jakąś nie za,dużą kwotą 
można zrobić przecież koncepcję później plan ale żebyśmy mieli taką inwestycję zapisaną , 
żebyśmy mieli szansę ubiegania się o środki unijne, żebyśmy mieli szansę w momencie kiedy 
mamy w WPI prowadzenia rozmów co do realizacji tej inwestycji, bo ja rozumiem, że ta ulica od 
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Targowej konieczna jest do poprowadzenia tej inwestycji bo to jest bardzo wąska uliczka która 
prowadzi wzdłuż lotniska , wzdłuż cmentarza . Co dalej fragmencik 500 metrów przy obwodnicy 
północnej , a co dalej z tym wąskim gardłem . Samochody , TIR-y tak na prawdę wszystkie które 
idą w kierunku Ciechanowa tą ulicą wyjeżdżają . Czy nie watro rozważyć tego , czy nie warto 
wprowadzić autoporawką tej inwestycji i przystąpić do tworzenia jakiejś koncepcji . Jak my 
planujemy rozwiązać ten problem bo to, że rok temu udało nam się na sesji budżetowej wpisać 
oświetlenie tej ulicy Pan Prezydent Zawidzki wtedy mi tak powiedział i tak się wrzuci do 
niewygasających i rzeczywiście udało się do dziś nie ma tego oświetlenia i do dziś tak na prawdę 
nie dzieje się na tej ulicy nic . Dlatego wpiszmy chociaż do WPI ulicę Bielską może kiedyś 
powstaną tam w końcu i to oświetlenie i ludzie którzy jeżdżą na cmentarz , spacerują tam są te 
ogródki działkowe, niech mają szansę przejścia normalnym chodnikiem , oświetlonym przede 
wszystkim.” 
 
      Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział:” Panie Prezydencie , Panie 
Przewodniczący, Wysoka Rado Pan Prezydent mylił się nie miałem okazji spotkać się z ani z 
Panem Donaldem Tuskiem ani z Panem Komorowskim ani z Panem Rokitą  ani z Panem 
Niesiołowskim , być może przyjdzie taka okazja że do tego dojdzie . Natomiast jak zwykle swoje 
spostrzeżenia i uwagi chciałem przedstawić z perspektywy konserwatywnego liberała  dziś także 
już nie ukrywam członka Platformy Obywatelskiej i proszę Panie Prezydencie traktować to nie jako 
krytykę bo , czy moją postawę jako krytykę wszystkiego co jest w tym WPI. Ja kilkakrotnie 
powiedziałem  , że wiele rzeczy mi się podoba, że jestem zwolennikiem wielu zapisów choćby w 
przypadku tych ścieżek rowerowych czy wielu innych, jestem na prawdę gotowy głosować za tym 
WPI nawet w takim kształcie bo wierzę ze przyjdzie czas że pewne rzeczy będzie można do tego 
WPI wpisać i poprawić i tu niekonieczne wydaje mi się odsuwanie w czasie aczkolwiek pewne 
pomysły jak tutaj Pani radna sugeruje ta ul. Bielska jak najbardziej potrzebne dla tego miasta . 
Wpisaliśmy Otolińską i bardzo dobrze, że będzie realizowany ten wyjazd na Płońsk zwłaszcza, że 
droga będzie też remontowana poza Płockiem i to jest potrzebne . Warto pomyśleć także o ulicy 
Bielskiej ja jestem zdecydowanym zwolennikiem żeby znaleźć na to pieniądze w WPI także może z 
tego tramwaju to całkiem nie jest może zły pomysł . 
Natomiast Panie Prezydencie w kwestii tych moich uwag zwłaszcza rzeczywiście w dużej mierze 
skupionych na ewentualnych środkach które możemy czy chcemy uzyskać z Unii Europejskiej. Pan 
Prezydent powiedział mi tu o kilku projektach które są przygotowywane . Panie Prezydencie ja na 
prawdę w dobrej wierze pisałem interpelację i uzyskałem odpowiedź 6 marca , nie ma o tych 
wszystkich projektach które są w WPI poza drogami dojazdowymi ani słowa i też w przypadku 
dróg dojazdowych to tylko ten pierwszy , drugiego też nie ma. Ja wiem , że Pan Prezydent 
powiedział że tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych wykonuje swoją pracę to dlaczego nikt 
nie raczył o tym wspomnieć . Ja to rozumiem i jestem w stanie to przyjąć . Dlatego w jaki sposób ta 
interpelacja została przygotowana ja nie chciałem mówić, ale ja 6 marca uzyskuję informację 
podpisaną przez Panią Skarbnik, że oto trwa procedura przetargowa w celu wykonania wykonawcy 
inwestycji dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej Etap I budowa odcinka I i II w momencie 
kiedy ona już dawno tak na prawdę została zakończona , wykonawca został wybrany i już 
inwestycja jest wykonywana a ja mam informację trwa procedura przetargowa . W ten sposób nie 
chciałbym by takie interpelacje radni otrzymywali i proszę nie dziwić się, że później budzi to 
niestety mój sprzeciw . Pani Sekretarz podpisywała nie Pani Skarbnik , przepraszam być może się 
przejęzyczyłem.  
Ja też nie powiedziałem Panie Prezydencie, że brak WPI uniemożliwił zawieranie jakichkolwiek 
umów czy pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych bo one rzeczywiście są pozyskiwane , 
ale jeśli Pan Prezydent w uzasadnieniu pisze, że WPI został opracowany w celu ułatwienia 
pozyskiwania czyli brak WPI logiczne jest nie ułatwiał tego  po prostu a być może nawet i 
utrudniał, podobnie jest z realizacją ustaleń strategii czy optymalizacją wydawania funduszy 
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publicznych na inwestycje komunalne czy te które przekraczają okres 1 roku . 
Panie Prezydencie ja tu nie bez przyczyny oczekiwałem odpowiedzi Pana Pełnomocnika Hancyka , 
ja wiem że wypowiadał się Pan Prezydent natomiast przyznam się, że dofinansowanie IV i V 
odcinka czy w ogóle rozpoczęcie inwestycji które w tej chwili jest warunkowane uzyskaniem 
dofinansowania na tę inwestycję no nagli. W tym momencie za chwilę okarze się, że uda nam się 
zakończyć I i II etap a okaże się, że IV i V jeszcze nie zostanie rozpoczęty i zakorkujemy Płock w 
wąskim gardle Wyszogrodzkiej . O tym trzeba dzisiaj mówić o tym trzeba dzisiaj myśleć . Jeśli nie 
zaczniemy tej inwestycji na czas ona i tak już doprowadzi do zakorkowania Płocka właśnie w tym 
miejscu to jest bardzo poważna obawa.  
Ja nie powiedziałem Panie Prezydencie , Pan Prezydent powiedział , że Wydziały starają się 
pozyskiwać środki unijne Pan Prezydent podał , że MOPS się postarał o środki unijne i chwała 
MOPS-owi ja nie powiedziałem, że MOPS się nie starał ja tylko oczekuję takich starań od innych 
Wydziałów i to nie jest prawda jak Pan Prezydent powiedział, że nie warto starać się o kilkaset 
tysięcy złotych . Panie Prezydencie te kilkaset tysięcy złotych o które postarają się poszczególne 
Wydziały to jest kilkaset tysięcy złotych na inne inwestycje to są w sumie miliony tylko trzeba się 
postarać . Na prawdę przed chwilą udało mi się sprawdzić i mówię to z pewną satysfakcją jako 
pewien przykład tego, że warto starać się o środki unijne to jest informacja z bodajże marca , może 
nie marca ale w każdym razie z tego roku, że najnowocześniejsza w Polsce słoniarnia na 8-10 
zwierząt powstanie do 2008 roku w poznańskim zoo i jest już przygotowany projekt o 
dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych  z Unii Europejskiej. Mało tego poznańska 
słoniarnia będzie kosztowała około 18,5 miliona złotych z tego 13,5 miliona będzie pochodziło z 
funduszy UE. Panie Prezydencie kwestia przyznania środków jak Pan Prezydent wie, Pan 
Prezydent o tym wielokrotnie mówił jest to kwestia długotrwałych starań ale najpierw trzeba je 
podjąć. Nie zawsze one zakończą się sukcesem i dlatego będę także bronił tego mojego wniosku 
aby wpisać jednak do WPI nawet tylko z tą kwotą 100 tysięcy projekt Bulwaru Nadwiślańskiego , 
bo dzięki temu być może urzędnicy ci którzy będą w końcu zobowiązani , bo tu Pani radna Violetta 
powiedziała, że ten projekt był a potem nagle zniknął. To prawda tylko, że zabrakło w tym urzędzie 
urzędnika który się tym zajmował . Przestał być Pełnomocnikiem ds. Bezrobocia poszedł na inne 
stanowisko i w tym momencie ten projekt trafił do szuflady , nikt tej sprawy nie pilotował. W 
każdym bądź razie ja sądzę i będę bronił tego by ten pomysł dopisać jednak z perspektywą 
realizacji i rzeczywiście rozpocząć poważne starania o to by te środki były przyznane , być może w 
część z UE  być może z Funduszu Wojewódzkiego . Sądzę, że gra jest warta świeczki tym bardziej 
jak powiedziałem , jak Pan Prezydent zauważył własnymi środkami z budżetu miasta remontujemy 
amfiteatr , będziemy projektować i budować przystań więc warto w tym momencie zadbać  
kompleksowo o nadbrzeże wiślane , tak mi się wydaje.  
W kwestii tej nieszczęsnej tak na prawdę linii tramwajowej , Panie Prezydencie ja zadałem na 
prawdę bardzo szczegółowo pięć pytań z których na żadne Pan Prezydent nie odpowiedział. Pan 
Prezydent powiedział, że niektóre miasta cztery bodajże Pan Prezydent wymienił w Polsce dostały 
pieniądze na rozbudowę linii tramwajowej. To prawda ja nie neguję ja pytałem czy któreś miasto od 
podstaw rozpoczyna budowę linii tramwajowej w Polsce to było moje pytanie . Ja tych pytań 
zadałem więcej m.in. Panie Prezydencie pytałem o to czy ktokolwiek robił jakieś wyliczenia 
dotyczące kosztów utrzymywania takiej linii, też Pan nie powiedział, czy były robione jakieś 
obliczenia czy też ich po prostu nie było . Pytałem z jakiego programu unijnego mogą pochodzić 
pieniądze zapisane w WPI na ten cel, też Pan Prezydent na to pytanie bardzo szczegółowe i 
konkretne nie odpowiedział. Jeszcze raz powtórzę ten wątek który podjął Pan radny Nowicki czy w 
związku z  zaistnieniem w Płocku obwodnicy północnej , obwodnicy północno-zachodniej która 
odciąży jak gdyby ruch w centrum miasta, bo ruch w stronę Orlenu przeniesie się , inwestycji które 
są też w dużej mierze finansowane przez mieszkańców Płocka jest celowe, sensowne i oszczędne 
inwestowanie kolejnych pieniędzy w linię tramwajową . Też tej odpowiedzi niestety Pan Prezydent 
mi nie udzielił.  
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Jeszcze jedna kwestia Pani Skarbnik ja przepraszam to był żart, Pani Skarbnik ja tak na prawdę o 
żadne przestępstwa nigdy w życiu Pani Skarbnik nie odważyłbym się posądzać - ta kwestia 
kreatywnej księgowości . Tak na serio pytałem jak możliwe jest w ciągu kilku godzin dokładne 
przemodelowanie prognozy finansowej budżetu miasta żeby ten nieszczęsny wskaźnik zadłużenia z 
ponad 56% zmalał do 47% i na to na prawdę prosił bym Panią Skarbnik o konkretną odpowiedź 
nich nam Pani Skarbnik powie co się stało, że my jako radni jednego dnia otrzymujemy jeden 
dokument z zatrważającymi informacjami , właściwie na sesji otrzymaliśmy do ręki autopoprawkę i 
otrzymujemy zupełnie już inne wskaźniki . Dziękuję bardzo . Na Komisji Pan Prezydent mówił 
przyznaję natomiast autopoprawkę do ręki z konkretnymi cyframi otrzymaliśmy na sesji. „ 
 
     Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:” Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo kilka odpowiedzi na zasadnicze pytania . Czy obwodnica 
północno-zachodnia od węzła Boryszewo do Orlenu i Parku Technologicznego przejmie cały ruch 
komunikacyjny w sensie pracowników Orlenu . Oczywiście , że nie , być może w bardzo poważnej 
części przejmie ruch kołowy osób które własnymi samochodami dojeżdżają do pracy w Orlenie , 
oczywiście być może nawet zdecydowaną część tego ruchu przejmie . Natomiast rzecz w tym , że 
myślimy jeśli chodzi o połączenie tramwajowe o tych którzy nie dojeżdżają do pracy własnymi 
samochodami i z całą pewnością tego ruchu komunikacyjnego obwodnica północno-zachodnia 
absolutnie nie załatwi. To po pierwsze . Po drugie ulica Bielska czy będzie obciążona ruchem 
tranzytowym, otóż ruch tranzytowy jak już zauważono na tej sali będzie przejęty na kierunku 
północ-południe przez obwodnicę północną odprowadzając ten ruch do Goślic i dalej natomiast 
wschód -zachód przez obwodnicę północno-zachodnią w związku z tym ulica Bielska która dziś 
przenosi bardzo duży ruch tranzytowy zostanie z tego w bardzo poważnym stopniu odciążona i w 
związku z tym ta szerokość ulicy być może nie będzie wymagała korekty aczkolwiek ten pomysł 
poddamy jeszcze analizie i zobaczymy. Być może w najbliższej korekcie WPI będzie on jeśli 
analizy wskażą, że jednak wymaga poszerzenia będzie dopisany.  
Wieloletni Plan Inwestycyjny natomiast to nie jest wszystko co dotyczy rozwoju miasta wszystko to 
co się będzie działo w mieście . Otóż na wzór WPI będzie stworzony w najbliższym czasie coś w 
rodzaju wieloletniego planu remontów dróg szkół mieszkań komunalnych itd. Dlatego , żeby 
mieszkańcy Płocka kompleksowo spojrzeli na rozwój naszego miasta pod kątem najbliższych kilku 
lat . Rozwój miasta dla mieszkańca osiedla gdzie nie ma drogi asfaltowej wiąże się z położeniem tej 
drogi , natomiast dla mieszkańca osiedla w którym jest bardzo złej jakości droga wiąże sie z 
remontem drogi. Na tym prostym przykładzie widać że WPI nie załatwia wszystkich problemów 
miasta. Załatwia tylko ten element inwestycyjny bardzo ważny , bardzo znaczący świadczący o 
rozwoju miasta ale z całą pewnością nie wszystko . Nie ma Pana radnego Nowickiego ale zmierzam 
do tego problemu mieszkań komunalnych i podważenia zasadności tego co jest sukcesem tej 
kadencji samorządu. 1000 mieszkań nowych wybudowanych w mieście Płocku i powielenie ich na 
kolejne lata wcale nie znaczy, że budujemy 1000 mieszkań  komunalnych czy socjalnych od nowa. 
To znaczy, że możemy w mieszkaniach wybudowanych w ramach MTBS o czym już wspomniałem 
poprawiać standard jednych użytkowników dotychczasowych mieszkań komunalnych  za cenę 
zwolnienia tego mieszkania dla tych na prawdę potrzebujących którzy czekają w coraz krótszych 
już kolejkach . Mamy na uwadze również cos takiego jak przejęcie jednego z większych budynków 
w Płocku po to żeby zmodernizować ten budynek na mieszkania chociażby rotacyjne i takie 
pomysły nie mieszczą się w ramach WPI a mieszczą się w ramach kompleksowego spojrzenia na 
politykę mieszkaniową. Być może Pan radny Nowicki nie wierzy mi, no takie jest jego prawo ale 
WPI to nie jest rozwiązanie wszystkich problemów komunikacyjnych naszego miasta.  
Dlaczego obwodnica północna nie będzie  zakończona w 2006 roku. A to dlatego , ze poprzedni 
sejm wprowadził takie uwarunkowania - przepisy środowiskowe, że już bodajże 11 miesięcy 
utknęła realizacja inwestycji budowa obwodnicy północnej na przepisach środowiskowych . 
Jeszcze o ile się nie mylę dwa miesiące będzie się Generalna Dyrekcja borykać z tym jednym tylko 
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problemem legislacyjnym . To są m.in. problemy inwestycyjne które wynikają w międzyczasie  . 
Słoniarnia w Poznaniu sprawdzimy, czy jeśli  wniosek został tylko złożony jakie ma szanse a 
realizację. Ostatnio gościliśmy w płockim Ogrodzie Zoologicznym dyrektorów prawie wszystkich 
ogrodów zoologicznych w Polsce , ja uczestniczyłem w takim dość długim spotkaniu blisko 
dwugodzinnym i w ramach swoich działań z ostatniego roku a był szef ogrodu poznańskiego nie 
chwalił się tym więc nie wiem musimy sprawdzić i uszczegółowić tą propozycję . W każdym razie 
na pewno takiej dużej słoniarni w Płocku nie można zbudować , nie mamy miejsca na to w 
ogrodzie zoologicznym . Mamy miejsce i planujemy mniejszą słoniarnię za 7 maksimum milionów 
złotych . Być może są jakieś standardy europejskie które wiążą się z przyznawaniem środków 
europejskich na dofinansowanie takich elementów kwestia szczegółowej analizy . Jeśli mamy 
szanse na środki europejskie choćby niewielkie to taki wniosek będzie z całą pewnością pisany . 
Kilka milionów złotych to juz jest gra na prawdę warta świeczki żeby dofinansować ze środków 
europejskich. 
Podsumowując już niejako jeśli chodzi o ponowny wniosek o odsunięcie w czasie , proponuję żeby 
jednak tego nie robić , przyjmijmy takie WPI jakie jest i umówmy się, że pierwsza korekta nie 
będzie po roku tylko na miesiąc przed złożeniem projektu budżetu na rok 2007 . Niech te 
inwestycje które są zaplanowane w WPI niech z nimi zapoznają się mieszkańcy Płocka, niech mają 
te kilka miesięcy na analizę i być może wychwycenie tego co nie zostało ujęte. Ja nie twierdzę, że 
ten  projekt jest idealny i nie ma żadnych wad ale niech nad tym również zastanowią się pomyślą 
połocczanie którzy otrzymają w różnej formie zapewne informację o inwestycjach zawartych w 
WPI i dopiero uwagi nad gotowym już katalogiem inwestycji powinny być uwzględnione po 
wakacjach w terminie powiedzmy październikowym, na miesiąc przed oddaniem budżetu na rok 
przyszły po to żeby móc ewentualnie uwzględnić te korekty . Dlatego prośba żeby dziś przyjąć żeby 
poddać go publicznej ocenie a pierwsza korekta niech będzie przed złożeniem budżetu na rok 
przyszły czyli w październiku tego roku a następna w październiku każdego następnego roku. 
Dziękuję” 
 
 
     Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta powiedziała:” chciałam udzielić informacji 
Panu radnemu w sprawie prognozy finansowej , objaśnić że w drugiej wersji , którą Państwo 
otrzymaliście w dniu dzisiejszym jest różnica w części pierwszej dotycząca tych głównych źródeł 
dochodów , rozbudowana jest o bezzwrotne środki zewnętrzne czyli dotacje na inwestycje w 
kwocie 8.900.000 i 30.400.000 zł i uwzględnione są dochody z Unii czyli zwrot . Macie Państwo w 
części drugiej prefinansowanie czyli pożyczkę na drogi dojazdowe których zwrot po przedstawieniu 
faktur mamy dopiero w  latach następnych w 2007, 2008, 2009 . Tu mamy prognozy , że do 2009 
będą spływały zwroty środków unijnych. Wcześniej my będziemy brać pożyczki na 
prefinansowanie a w latach tak jak mówię 55.088.371, 57.969.299,33 te środki będą wpływały i one 
zgodnie z klasyfikacją budżetową  zaliczają się do dochodów czyli w tym wypadku  wzrósł nam 
ogółem plan dochodów, automatycznie wskaźniki uległy zmniejszeniu . Na tym to polegało. Doszły 
dwa dodatkowe źródła po stronie dochodów stąd zwrot automatycznie planu i wskaźnik spadł z 56 
do 47% .” 
 
    Pan radny Andrzej Nowakowski zapytał:” Pani Skarbnik a gdyby okazało się, że nie 
uzyskamy tych środków unijnych to w jaki sposób wyglądała by ta prognoza , gdyby okazało się że 
musimy te inwestycje sfinansować np. z kredytów lub pożyczek.”  
 
     Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta powiedziała:”Proszę Państwa na razie nie 
bierzemy tego pod uwagę , nie można tak czarno widzieć . No ale może zaistnieć taka sytuacja nie 
dam potwierdzenia, że środki spłyną zgodnie z terminem ustawowym . Nie mam potwierdzenia. 
Dziękuję.” 
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     Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:”Jeszcze jedno 
podsumowanie, rzeczywiście nie widźmy w takich czarnych barwach tego wszystkiego natomiast , 
ważna informacja a propos linii tramwajowej , jeśli nie otrzymamy na tą inwestycję środków 
unijnych to z pewnością tak kosztowna inwestycja tylko i wyłącznie ze środków budżetowych nie 
będzie realizowana . Jeśli otrzymamy 75% dofinansowania na tą inwestycję będziemy podejmować 
się jej realizacji jeśli nie to niestety będziemy musieli z niej zrezygnować . Miasta ze środków tylko 
i wyłącznie budżetowych na tak poważną inwestycję przekraczającą znacznie sto milionów złotych 
po prostu nie stać . Warunek środki unijne. Dziękuję” 
 
 
4)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 961), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
4a)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 968), 
 
     Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta zgłosiła autopoprawkę która stanowi 
Załącznik nr  12  do niniejszego protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
4b)wyrażenia zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą -”Instalacja sygnalizacji 
świetlnej z półrogatkami”(druk nr 969), 
 
     Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawke o treści:” 
w podstawie prawnej w piątej linijce jest fragment zdania 'oraz art.38 ust. 5 ustawy' powinno być 
ust. 2 ustawy.” 
 
5)zmiany Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok oraz o utracie mocy Uchwały Nr 372/XVI/99 Rady 
Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku oraz Uchwały Nr 913/XLIV/01 Rady Miasta Płocka z 
dnia 25 września 2001 roku (druk 960), 
 
    Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta powiedziała: „ Proszę Państwa z uwagi, że były 
zgłoszone autopoprawki do druku dotyczącego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego proponujemy 
w załączniku Nr 1 do w/w projektu  uchwały wprowadzić zmiany wynikające z przyjętych 
autopoprawek zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie WPI na lata 2007-2013 oraz wynikające 
z projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2006 rok zamieszczonej na 
druku 968. 
W załączniku Nr 1 uzupełnić o objaśnienia pozycja 3 drogi dojazdowe odcinek IV i V pozycja 8 
budowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 , pozycja 122 budowa parkingów wielopoziomowych , 
pozycja 152 hala sportowo-widowiskowa zawierają informacje o planowanych do uzyskania 
środkach finansowych które jeszcze nie zostały wprowadzone do budżetu miasta Płocka na 2006 
rok .  
I w projekcie uchwały w paragrafie drugim prosimy o uzupełnienie zapisu o numer uchwały , 
dwóch uchwał budżetowych 961, 968.” 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
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6)przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006-2012” 
(druk nr 965), 
  Pani radna Anna Kossakowska powiedziała :” Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie 
zaproponowana Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych jest na prawdę obszernym 
dokumentem bo zawierającym około stu stron . Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 
pomoc społeczna rozpoczęła tak na prawdę  od diagnozy problemów jakie dotykają mieszkańców 
naszego Płocka . Można by było stwierdzić, że w końcowej części tej diagnozy wyartykułowano 
podstawowe problemy z jakimi i my wszyscy tak na prawdę na co dzień sie spotykamy . Jako 
pierwszy podany jest problem ubóstwa , bezrobocia , niepełnosprawności jak również problemów 
wychowawczych w rodzinach niepełnych czy też patologicznych i z tym akurat usytuowaniem 
problemów mogę się zgodzić i tak nie do końca . Tak na prawdę podstawowym problemem to jest 
problem oczywiście bezrobocia w tej chwili jest ponad 12 tysięcy osób bezrobotnych a wszyscy 
wiemy że ubóstwo to jest wynik braku dochodów i braku pracy.  
Przedstawiona strategia jest to materiał opracowany na długi okres czasowy bo obejmujący lata 
2006-2012 i zdaję sobie sprawę, że trudno było opisać zadania i cele do osiągnięcia mając jako 
wynik końcowy po prostu efekty do osiągnięcia . Do czego zmierzam . Mamy omówioną Strategię 
na poszczególnych działaniach ale brak już przełożenia na poszczególne konkretne lata 
2007,2008,2009 , brak jest rozpisanych zadań co ma się w tych zadaniach czy programach  
zawierać , źródła ich finansowania jak również osoby czy zespoły czy instytucje też odpowiedzialne 
a wręcz podsumowanie wniosków końcowych w tym stylu jaki mamy na ostatniej stronie że 
realizacja powyższych założeń możliwa jest pod warunkiem zaangażowania osób i instytucji 
odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych zadań strategicznych , mówimy cały czas o 
celach a nie o zadaniach strategicznych, przejawiających sie w tworzeniu programu i pozyskiwaniu 
środków na ich wdrożenia jest jak gdyby założeniem zbyt małym czy nie dającym gwarancji 
realizacji tej Strategii. Dlatego mam pytania . Pytanie do Pana Wiceprezydenta Kubery kto będzie 
koordynatorem tej strategii bowiem tak też się twierdzi w przedostatnim zdaniu , że Strategia ta 
będzie efektywna i skuteczna o ile my jako Rada Miasta Płocka ją przyjmiemy i będzie 
przeprowadzana systematyczna analiza osiąganych efektów . Ani nie ma zapisu przez kogo , w 
jakim czasookresie będziemy realizować poszczególne zdania . Co do środków finansowych to 
tylko niektóre źródła finansowania są pewne bowiem w treści wymienione są programy  które 
przyjmujemy co roku tak jak np. Program przeciwdziałania alkoholizmowi , Program 
przeciwdziałania narkomanii , Program Płock dla Przedsiębiorczych i pieniądze które idą tak na 
prawdę na pomoc dla osób które są podopiecznymi pomocy społecznej . Nie ma żadnych 
wskazanych innych źródeł finansowania , mało tego mówi się , pisze się że dobrze by było aby były 
to pozyskiwane środki z Unii Europejskiej a zwłaszcza przez organizacje pozarządowe których rolę 
i dobrze bo robią one dużo w znacznej mierze eksponuje się , natomiast w żaden sposób  nie ujmuje 
się w tej Strategii , być może przeoczyłam ale wydaje mi się że nie , zadań, roli Pełnomocnika ds. 
Organizacji Pozarządowych . Ja sobie wyobrażam, że Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 
i jego biuro które funkcjonuje w Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie tym 
liderem , pomysłodawcą i tym który wesprze organizacje pozarządowe w staraniu się o środki 
unijne. Żeby to nie było tak jak jest dotychczas, że organizacje pozarządowe dużą ilość zdań 
realizują w imieniu gminy nie mniej  najczęściej robią to z pieniędzy urzędu gminy . Chciałabym 
usłyszeć odpowiedź na pytanie czy nasze organizacje pozarządowe przy wsparciu Pełnomocnika od 
tychże organizacji są w stanie uzyskiwać środki unijne, aby wesprzeć działalność pomocy 
społecznej żeby cel strategiczny jaki mamy do osiągnięcia wszyscy w mieście to jest poprawa 
jakości życia naszych mieszkańców tak w końcowym efekcie w 2012 roku uległa zmianie i była do 
osiągnięcia .” 
 
  Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka odpowiedział:” Panie 
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo może kilka słów  krótkiego wstępu . Strategia 
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Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka została wykonana przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej wynika to z ustawy o pomocy społecznej i tu od razu odpowiedź także z tej 
ustawy wynika, że organem który ma koordynować te wszystkie działania jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej . Jest to praca która powstała przy współpracy w zasadzie wszystkich jednostek 
które zajmują się w mieście Płocku tematem pomocy społecznej . Są to urzędy pracy , policja , 
organizacje pozarządowe . MOPS wysłał specjalne ankiety do organizacji pozarządowych żeby 
zachęcić do udziału w tworzeniu tego programu , Strategi i powiem szczerze bardzo niewiele tych 
organizacji odpowiedziało na apel MOPS ale niektóre tak i jest to także uwzględnione w strategii. 
Środki finansowe , wiadomo budżet miasta , środki centralne , również środki unijne , MOPS 
pozyskuje środki zewnętrzne . Można tu podać przykład chociażby środków pozyskanych na 
wyrównywanie szans jeżeli chodzi o dzieci romskie , jeżeli chodzi o aktywizację zawodową osób 
niepełnosprawnych . Nawet jutro będzie odbywała się specjalna konferencja tutaj w auli w tej 
sprawie blisko milion złotych udało sie pozyskać i również dalej będą kontynuowane te działania , 
będziemy starali się żeby tych środków było jak najwięcej . Strategia jest potrzebna także właśnie 
po to żeby coraz więcej tych środków uzyskać , na pewno ułatwi działania w tym kierunku . 
Strategia jest również zgodna tak jak zapewne Państwo przeczytaliście ze Strategią 
zrównoważonego rozwoju miasta Płocka , wpisuje się w tą strategię. Organizacje pozarządowe 
pozyskują środki unijne , wiem , że wymaga to wiele pracy dużo czasu . Były szkolenia specjalnie 
dla organizacji pozarządowych organizowane przez BORIS np. warszawski można było skorzystać 
z tych wskazań które tam padły i są organizacje którym się to udaje i korzystają ze środków 
unijnych . Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie żeby Pełnomocnik ds. Organizacji 
Pozarządowych nie włączył się w prace związane z realizacją Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych miasta Płocka jest to wpisane w zakres jego obowiązków on jest tym łącznikiem 
pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi i powiem, że jest to pewne, że będzie on 
brał udział w tej strategii. Dziękuję bardzo.” 
 
7)przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu             
Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój 
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  i możliwości kształcenia                   
ustawicznego w regionie (druk nr 966), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
 
8)przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój             
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  i możliwości kształcenia              
ustawicznego w regionie (druk nr 967), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
9)zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu 
gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego                   
jednostką organizacyjną Miasta Płock (druk nr 952), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
10)podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, 
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gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Regionem Mytiszczi  w 
Obwodzie Moskiewskim w Federacji Rosyjskiej (druk nr 957), 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
11)zasad współpracy Miasta Płocka z innymi gminami w ramach projektu pn.:”URBAMAS”                   
(druk nr 958), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
12)określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków                
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 (druk 963), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
13)zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej 
uchwałą nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku oraz uchwałą nr 
733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku (druk nr 950), 
 
     Pani radna Bożena Musiał powiedziała:" Panie Prezydencie jakie korzyści z tego będzie 
miała Komunikacja Miejska i czy gmina Gąbin będzie wpłacała jakąś kwotę do budżetu miasta lub 
do Komunikacji Miejskiej za przedłużenie tej linii?" 
 
     Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:" Panie Przewodniczący , ja w 
tej chwili nie powiem w szegółach natomiast projekt uchwały jest wynikiem podpisanego wstępnie 
porozumienia z gminą Gąbin o odpłatności takiej usługi na zdasadach dotychczas stosowanych 
wobec wszystkich gmin które chcą korzystać z usług Komunikacji Miejskiej . Nie jest to jakiś 
prezent dla sąsiedniej gminy tylko usługa za którą gmina Gąbin będzie płacić." 
 
     Pan radny Wojciech Hetkowski powiedział:" Panie Przewodniczący, Wysoka Rado czy w 
związku z tym moglibyśmy poprosić o doprecyzowanie odpowiedzi na to pytanie przed 
głosowaniem nad tą uchwałą . Pytam o to w kontekście tego , że bardzo łatwo pozbyliśmy sie linii 
w Białej i teraz dziwi mnie, że Białej nie stać bogatej gminy a Gąbin który według mojej oceny nie 
jest najbogatrzą gminą w naszym regionie nagle stać. Dlatego ja bym prosił żeby może nam ten 
fragment tego porozumienia , umowy odtajnić." 
 
     Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:"z całą pewnością przed 
głosowaniem będzie taka informacja."  
 
14)przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów  pobytu w Izbie          
Wytrzeźwień w Płocku w roku 2006 mieszkańców Gminy Gozdowo (druk nr 955), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
15)wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Grodzkiej 10 PPUP 
Poczta Polska z przeznaczeniem na Urząd Pocztowy   (druk nr 951), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
16)pozbawienia drogi – ulicy Długiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do ulicy   
Łukasiewicza dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej (druk nr 962), 
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Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
17)zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (druk nr 964), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
18)nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Płocku (druk nr 
954), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
19)wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka (druk nr 
949). 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.  
 
Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka ogłosił przerwę w obradach od 
godziny 14.15 do godz. 15.00. 
Obrady zostały wznowione po przerwie o godzinie 15.25  
 
 
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. 
 
     Pod głosowanie został poddany wniosek zgłoszony przez Pana radnego Andrzeja 
Nowakowskiego: 
Wprowadzić do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pozycję pn. Nadwiślański Bulwar Narodów i 
Kultur  projekt i koncepcja . Kwotę 100.000 zł na realizację tego zadania zdjąć z pozycji 121 w 
WPI tj. budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą.  
Wniosek został przyjęty przy 13 głosach-za, 10-przeciw, 0-wstrzymało się od głosu.  
 
     Pod głosowanie został poddany wniosek zgłoszony przez Pana radnego Piotra Nowickiego:  
Przesunąć głosowanie nad dokumentem Wieloletni Plan Inwestycyjny na jedną z najbliższych sesji 
Rady Miasta Płocka. 
Wniosek został oddalony w wyniku głosowania 9 głosów-za, 13-przeciw, 0-wstrzymujących się od 
głosu.  
 
Pod głosowanie zostały poddane projekty uchwał w sprawach: 
 
1) zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2005 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 
Płocku (druk nr 953), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 953. 
Wynik głosowania: 
za-24 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR 903/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie  
zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2005 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 
Płocku  stanowi Załącznik Nr 13  do niniejszego protokołu.  
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2) wezwania Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Zabudowie Placu Nowego Rynku dotyczącego 
uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września  2004 roku w sprawie zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (druk 
nr 956), 
 
  Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział :” macie Państwo 
na przygotowanym druku dwie możliwości wyboru – odmawia się uchylenia uchwały i uchyla się 
uchwałę, mówimy zawsze o uchwale 572/XXX/04 z dnia 28 września 2004 roku. Kto z Państwa 
radnych jest za odmówieniem uchylenia uchwały.”  
Wynik głosowania: 
za-13 
 
  Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał :”kto z Państwa 
radnych jest za uchyleniem uchwały .” 
Wynik głosowania: 
za-8 
 
  Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie 
wersję I Załącznik Nr 1 do projektu uchwały na druku  956 -(odmówienie uchylenia uchwały.)  
Wynik głosowania: 
za-13 
przeciw-8 
wstrzymało się-2 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
 
UCHWAŁA NR  904/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie 
wezwania Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Zabudowie Placu Nowego Rynku dotyczącego 
uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września  2004 roku w sprawie zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach  
stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.  
 
 
3)Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 (druk nr 959), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 959 wraz z autopoprawką. 
Wynik głosowania: 
za-24 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR 905/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013   stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego 
protokołu . 
 
4)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 961), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 961. 
Wynik głosowania: 
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za-14 
przeciw-3 
wstrzymało się-6 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR  906/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmian w 
Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok   stanowi Załącznik Nr  16 do niniejszego protokołu.  
 
4a)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 968), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 968 wraz z autopoprawką. 
Wynik głosowania: 
za-16 
przeciw-0 
wstrzymało się -5 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR 907/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie  zmian w 
Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.  
 
4b)wyrażenia zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą -”Instalacja sygnalizacji 
świetlnej z półrogatkami”(druk nr 969), 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 969 wraz z autopoprawką. 
Wynik głosowania: 
za-21 
przeciw-0 
wstrzymało się -1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR  908/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie  
wyrażenia zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą -”Instalacja sygnalizacji świetlnej 
z półrogatkami” stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu . 
 
 
5)zmiany Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok oraz o utracie mocy Uchwały Nr 372/XVI/99 Rady 
Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku oraz Uchwały Nr 913/XLIV/01 Rady Miasta Płocka z 
dnia 25 września 2001 roku (druk 960), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 960 wraz z autopoprawką. 
Wynik głosowania: 
za-22 
przeciw-0 
wstrzymało się -1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR  909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Płocka na 2006 rok oraz o utracie mocy Uchwały Nr 372/XVI/99 Rady Miasta 
Płocka z dnia 7 września 1999 roku oraz Uchwały Nr 913/XLIV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 25 
września 2001 roku  stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu.  
 
 
6) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006-2012” 
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(druk nr 965), 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 965. 
Wynik głosowania: 
za-22 
przeciw-0 
wstrzymało się -1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR  910/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie  przyjęcia 
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006-2012”  stanowi 
Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu . 
 
 
7) przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój 
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  i możliwości kształcenia 
ustawicznego w regionie (druk nr 966), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 966. 
Wynik głosowania: 
za-23 
przeciw-0 
wstrzymało się -0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR 911/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie 
przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój 
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  i możliwości kształcenia 
ustawicznego w regionie  stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu . 
 
8) przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój 
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  i możliwości kształcenia 
ustawicznego w regionie (druk nr 967), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 967. 
Wynik głosowania: 
za-23 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR 912/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie 
przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój 
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  i możliwości kształcenia 
ustawicznego w regionie  stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu . 
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9) zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu 
gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego 
jednostką organizacyjną Miasta Płock (druk nr 952), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 952. 
Wynik głosowania: 
za-23 
przeciw-0 
wstrzymało się -0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR  913/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zawarcia 
z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu gostynińskiego z 
zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną 
Miasta Płock  stanowi Załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu . 
 
10) podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, 
gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Regionem Mytiszczi  w 
Obwodzie Moskiewskim w Federacji Rosyjskiej (druk nr 957), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 957. 
Wynik głosowania: 
za-22 
przeciw-0 
wstrzymało się-1  
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR  914/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie 
podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, 
gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Regionem Mytiszczi  w 
Obwodzie Moskiewskim w Federacji Rosyjskiej   stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego 
protokołu.  
 
11) zasad współpracy Miasta Płocka z innymi gminami w ramach projektu pn.:”URBAMAS” (druk 
nr 958), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 958. 
Wynik głosowania: 
za-23 
przeciw-0 
wstrzymało się -0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR 915/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zasad 
współpracy Miasta Płocka z innymi gminami w ramach projektu pn.:”URBAMAS” stanowi 
Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu.  
 
12) określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 (druk 963), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 963. 
Wynik głosowania: 
za-21 
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przeciw-0 
wstrzymało się -1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR  916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 stanowi Załącznik Nr 
26 do niniejszego protokołu.  
 
  Z uwagi na chwilową nieobecność na sali obrad Pana Dariusza Zawidzkiego Zastępcy 
Prezydenta Miasta Płocka  który miał udzielić odpowiedzi na pytanie Pana radnego Wojciecha 
Hetkowskiego przed głosowaniem nad projektem uchwały zamieszczonym na druku 950, 
głosowanie nad tym projektem zostało przesunięte na koniec etapu II porządku obrad.  

 
13) przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów  pobytu w Izbie 
Wytrzeźwień w Płocku w roku 2006 mieszkańców Gminy Gozdowo (druk nr 955), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 955. 
Wynik głosowania: 
za-21 
przeciw-0 
wstrzymało się -0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR  917/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia 
pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów  pobytu w Izbie Wytrzeźwień 
w Płocku w roku 2006 mieszkańców Gminy Gozdowo   stanowi Załącznik Nr 27 do niniejszego 
protokołu  
 
14) wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Grodzkiej 10 
PPUP Poczta Polska z przeznaczeniem na Urząd Pocztowy   (druk nr 951), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 951. 
Wynik głosowania: 
za-21 
przeciw-0 
wstrzymało się -0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR  918/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Grodzkiej 10 PPUP 
Poczta Polska z przeznaczeniem na Urząd Pocztowy   stanowi Załącznik Nr 28 do niniejszego 
protokołu.  
 
15) pozbawienia drogi – ulicy Długiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do ulicy 
Łukasiewicza dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej (druk nr 962), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 962. 
Wynik głosowania: 
za-21 
przeciw-0 
wstrzymało się -0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
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UCHWAŁA NR 919/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie 
pozbawienia drogi – ulicy Długiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do ulicy 
Łukasiewicza dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej  stanowi Załącznik Nr 29 do 
niniejszego protokołu. 
 
16)zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (druk nr 964), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 964. 
Wynik głosowania: 
za-20 
przeciw-0 
wstrzymało się -0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR  920/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmian w 
Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”  stanowi Załącznik Nr 30 do niniejszego 
protokołu. 
 
17) nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Płocku (druk nr 
954), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 954. 
Wynik głosowania: 
za-23 
przeciw-0 
wstrzymało się -0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR 921/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie nadania 
imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Płocku   stanowi Załącznik 
Nr 31 do niniejszego protokołu. 
 
18) wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka (druk 
nr 949). 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 949. 
Wynik głosowania: 
za-23 
przeciw-0 
wstrzymało się -0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR  922/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka   stanowi 
Załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu.  
 
19)zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej 
uchwałą nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku oraz uchwałą nr 
733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku (druk nr 950), 
 
  Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący, Wysoka Rado porozumienie polega na tym , że stefę A przesunęliśmy do 
Jordanowa a dalej obowiązuje strefa B. W tej stefie obowiązują oczywiście droższe bilety ale 
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pomino tego, że i tak pasażerowie będą drożej płacić resztę kosztów refunduje gmina Gąbin i to jest 
90.000 zł w skali roku. Te dopłaty polegają na tym, tak jak u nas bilety są szacowane na pewnym 
poziomie , dopłaty robi gmina, czy nawet kiedy Wysoka Rada uchwala ulgi wówczas gmina musi 
za to zapłacić . Tam jest na tej samej zasadzie , część zwrotów kosztów będzie w postaci droższych 
biletów ale żeby to się jeszcze opłacało wynegocjowano z gminą tą dopłatę 90.000 zł która od 
kwietnia ulegnie jeszcze zwiększeniu dlatego , że gmina prosi o dodatkowy kurs. Dziękuję .” 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku 950. 
Wynik głosowania: 
za-20 
przeciw-0 
wstrzymało się -3 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  
UCHWAŁA NR 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie  zmiany 
Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałą nr 
433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku oraz uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady 
Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku  stanowi Załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu.  
 
 
Ad. pkt 7  
 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami. 
 
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka złożył sprawozdanie z pracy między Sesjami za 
okres od 22.02.06r. do 27.03.06 r. Poinformował: 
- dwukrotnie spotkałem się z Zarządem Województwa Mazowieckiego na których to 
 spotkaniach omawialiśmy wspólne przedsięwzięcia a także sporne kwestie dotyczące 
 zabudowy placu Nowy Rynek oraz architektury galerii i architektury teatru na tym terenie . 
 Te dwa spotkania i prace między spotkaniami które koordynował Pan Prezydent Kolczyński 
 zakończyły się sukcesem podpisaliśmy stosowne porozumienie które obejmowało  również 
 działkę na Placu Celebry , budowę hali widowiskowo-sportowej oraz dwa tereny  obok 
 Szpitala Wojewódzkiego pod budowę lądowiska i parkingu dla obsługi szpitala , 
– spotkaliśmy się z Panem Prezydentem Piotrem Kuberą z Wojewodą Mazowieckim Panem 

Tomaszem Kozińskim w trzech sprawach. Pierwsza dot. SZPZOZ w zakresie podjętej uchwały 
o likwidacji oraz o rejestracji Niezależnego Funduszu Zdrowia , druga sprawa dot. Baszty 
spornej kwestii naszego płockiego zabytku . Pan Wojewoda Mazowiecki postanowił 
bezpośrednio z budżetu Wojewody wypłacić Związkowi Gmin Żydowskich stosowne 
odszkodowanie. Baszta pozostaje w zasobach Skarbu Państwa w użytkowaniu Konserwatora 
Zabytków, 

– zagrożenie powodziowe mogło teoretycznie dotknąć nasze miasto aczkolwiek tak na prawdę 
nie było nigdy poważnego zagrożenia  .9 marca przyjechał do nas Pan Cezary Pomarański 
Wicewojewoda Mazowiecki który między innymi w swoich kompetencjach ma ochronę 
przeciwpożarową i przeciwpowodziową , na bieżąco cała sprawa była monitorowana , nie było 
i nie ma zagrożenia powodzią, 

– w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym pojawił sie kolejny inwestor , dość poważny 
który wykreuje kilkadziesiąt miejsc pracy wewnątrz własnej firmy a także w firmach 
kooperujących kolejne kilkadziesiąt miejsc pracy- PCC Rokita tak nazywa się kolejny inwestor 
naszego Parku Przemysłowo-Technologicznego . Jest szansa, że specjalna wałbrzyska strefa 
ekonomiczna przyjdzie do Płocka za tym właśnie inwestorem ale tu negocjacje jeszcze trwają. 
Jeśli zakończą się pozytywnie w kwietniu albo w maju przedstawię stosowna propozycję 
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uchwały, 
– braliśmy udział w koncercie Płockiej Orkiestry Symfonicznej  , jest to o tyle ważna informacja 

ponieważ Orkiestra będzie dysponować od tego dnia jednym z najlepszych w Polsce 
fortepianów co znacznie ubogaci repertuar Orkiestry , podniesie również prestiż Płockiej 
Orkiestry Symfonicznej , 

– w Komendzie Miejskiej Policji podsumowaliśmy wyniki pracy za 2005 rok w obecności 
nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji Pana Pawełczyka . Szczególnie w drugiej 
połowie ubiegłego roku pojawiły się bardzo optymistyczne tendencje które zostały 
podsumowane stosownymi ankietami. Nareszcie coś drgnęło jeśli chodzi o wykrywalność , 
spadek przestępczości choć nie w każdej kategorii, ale generalnie jest tendencja malejąca i jest 
to bardzo optymistyczna wiadomość w kontekście nowych wspólnych przedsięwzięć , w 
kontekście monitoringu który mam nadzieje zafunkcjonuje w czerwcu w naszym mieście , 

– kolejny projekt z najlepszym naszym partnerem Darmstadt tym razem na ul. Tumskiej 
otworzyliśmy wspólnie z Prezydentem P. Kuberą polsko-niemiecki projekt multimedialny pod 
nazwą TRASA z udziałem środków europejskich  , 

– odbył sie zjazd dyrektorów ogrodów zoologicznych w naszym mieście , to też niecodzienne 
wydarzenie jak podkreślali nasi goście ogród zoologiczny w ciągu ostatnich kilku lat zrobił 
ogromny postęp niewiele jest takich ogrodów w Polsce które tak dynamicznie się rozwijają  

– brałem udział w spotkaniu Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego . Po raz pierwszy Zarząd 
Związku uzyskał poważne środki z Unii Europejskiej są to środki przekraczające półtora 
miliona złotych , gdzie Płock jest miastem wiodącym, 

– mieliśmy również spotkanie z Panem Lopesko tj. współwłaściciel amerykańskiej firmy która 
będzie pozyskiwać wspólnie z nami inwestorów na rynku amerykańskim, 

– wspólnie z Polsko-brytyjską Izbą Handlową najlepiej rozwijającą się izbą w Polsce 
zorganizowaliśmy bardzo prestiżową konferencję na temat zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w Polsce i ich wpływu na lokalną gospodarkę , 

– z Instytutem Geografii Społecznej , Ekonomicznej i Regionalnej Wydziału Geografii Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego podpisaliśmy porozumienie o współpracy , 

– Panowie Tomasz Kolczyński i  Piotr Kubera Zastępcy Prezydenta Miasta uczestniczyli w 
spotkaniach organizacyjnych Rady Fundacji Funduszu Grantowego , 

– z Panem Prezydentem Kolczyńskim braliśmy udział w uroczystościach z okazji 75 rocznicy 
objawienia Jezusa Miłosiernego w Płocku , była to uroczysta Msza św. i Pop Oratorium 
zorganizowane w płockiej Katedrze , 

– Pan Prezydent Kolczyński brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Mazowieckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na temat terenów inwestycyjnych dla spółdzielni pod budownictwo 
mieszkaniowe. W spotkaniu Komitetu monitorującego program URBACT w Paryżu 
uroczystości rozdania wyróżnień w konkursie nagrody Przyjaznego Brzegu , odebrał nagrodę 
dla miasta Płock za konsekwencję w zagospodarowaniu płockich brzegów jeziora 
włocławskiego , spotkał się również z przedstawicielami płockiej spółki Targpol na temat 
ewentualnego wykupu gruntów pod targowisko przez spółkę na własność , 

– wspólnie organizujemy z Parafią św. Bartłomieja w Płocku uroczystości obchodów 650 lecia 
tejże Parafii , 

– Pan Prezydent Kolczyński brał również udział w spotkaniu organizacji Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Płocku i przewodniczył , co zajmowało bardzo dużo czasu, Komisji 
Koordynacyjnej tworzącej Wieloletnie Plany Inwestycyjne , 

– wspólnie z Panem Prezydentem Zawidzkim , podpisaliśmy najlepszy w Polsce pakiet socjalny z 
załogą płockich Wodociągów , dlatego że pracownicy Wodociągów mają 15 lat gwarancji 
pracy i płacy , 

– Pan Prezydent Zawidzki był szefem akcji doraźnej i posiedzenia Miejskiego Zespołu 
Reagowania Kryzysowego w sprawie ptasiej grypy , sytuacja jest zdecydowanie opanowana , 
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przygotowaliśmy stosowne zarządzenie, przygotowania wszystkie są dopięte na ostatni guzik , 
kilka martwych łabędzi zostało zbadanych , nie ma na razie zagrożenia w Płocku ptasią grypą , 

– Pan Prezydent Zawidzki odbył spotkanie w sprawie uporządkowania handlu przy cmentarzach , 
przy ul. Bielskiej i Kobylińskiego , są tu pewne pomysły , 

– drużyna Urzędu Miasta w której brali udział m.in. Pan Dariusz Zawidzki , Pan Piotr Kubera w 
V Halowym Turnieju Piłki Nożnej Rad Mieszkańców Osiedli zakwalifikowała się do finału , 
przegraliśmy specjalnie, zajęliśmy II miejsce żeby z rąk Pana Przewodniczącego nie odbierać 
tego pucharu , gratulujemy zwycięzcom , drużynie Międzytorza , 

– sala sportowa przy Małachowiance jest w bardzo złym stanie , Pan Prezydent Zawidzki 
rozpoczął prace na temat aranżowania modernizacji tej sali sportowej , do tego przymierzamy 
się  

– Panowie Dariusz Zawidzki i Piotr Kubera Zastępcy Prezydenta Miasta brali udział w II 
halowym Turnieju Integracyjnym w Zespole Szkół Nr 1 , oraz w wielu zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych na terenie naszego miasta , 

– Pan Prezydent Piotr Kubera przyjął delegację belgijską z Walonii w sprawie wspólnego 
przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej , wspólnie uczestniczyliśmy w bardzo miłych 
uroczystościach w Balu Sportowca i rozstrzygnięciu plebiscytu na najlepszego i 
najpopularniejszego sportowca za rok ubiegły oraz w debiutanckiej gali pod nazwą Orły 2005 
jest to uroczystość nagradzania najlepszych zawodników Wisły Płock , 

– Pan Prezydent Kubera przewodniczył komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Książnicy 
Płockiej , Komisja wskazała na Panią Marię Zalewską -Mikulską która będzie dyrektorem 
Książnicy , 

– Pan Prezydent Kubera brał udział w otwarciu zawodów Płockie Ergowiosła ,  
– podpisywaliśmy umowę współpracy z Płockim Towarzystwem Wioślarskim które zrzeka się 

swoich terenów na rzecz miasta. Miasto wynajmuje te treny PTW i jednocześnie prowadzi 
poważne prace modernizacyjne , 

– rozstrzygnięte zostały dwa konkursy komisja pod przewodnictwem Pana Piotra Kubery na 
dofinansowanie organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia 
oraz na dofinansowanie organizacji pozarządowych w zakresie kultury , 

– Pan Prezydent P. Kubera brał udział w posiedzeniu Rady Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci , 
– braliśmy udział w ważnym spotkaniu w Ministerstwie Sportu w sprawie budowy hali 

widowiskowo sportowej i możliwości dofinansowania przez Ministerstwo takiej hali są takie 
możliwości , 

– Pan Prezydent Kubera uczestniczył w otwarciu Ośrodka Intensywnej Opieki Kardiologicznej w 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku oraz w otwarciu Pokoju przyjaznych 
przesłuchań finansowanego z naszego budżetu miasta a także w otwarciu kolejnej wystawy w 
Muzeum Mazowieckim Art Deco w ramach obchodów 185 lecia Muzeum Mazowieckiego w 
Płocku  

– Państwo radni w omawianym okresie złożyli 23 interpelacje , 17 na sesji Rady, 6 pomiędzy 
sesjami Rady. Dotychczas udzielono odpowiedzi na 19 interpelacji od początku kadencji 
zgłoszono 1674 interpelacje , 

– w omawianym okresie wydano ogółem 63 delegacje służbowe dla pracowników urzędu w tym 
dla Sekretarza Miasta Płocka do Warszawy na konferencję 'Aktywność obywatelska w 
wyborach samorządowych' i na odbiór certyfikatu Przejrzysta Polska , oraz dla Zastępcy 
Prezydenta Miasta Płocka Pana Tomasza Kolczyńskiego do Paryża na posiedzenie Komitetu 
Sterującego Programu URBACT oraz do Warszawy po odbiór nagrody dla Miasta Płocka za 
udział w konkursie nagrody Przyjaznego Brzegu,  

– informację na temat budowy dróg dojazdowych do mostu otrzymaliście Państwo , rozpoczęła 
się budowa w zakresie likwidacji kolizji z istniejącymi sieciami energetycznymi , montaż 
ogrodzenia budowy, wykonanie zaplecza , dróg technologicznych , rozpoczęto również prace 
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przy fundamentach do podpór estakady przy przyczółku mostu i podporach nr 7, 8,11 i 16 , 
– opracowano projekt prac geologicznych niezbędnych do określenia zakresu prac badawczych i 

robót geologicznych dla opracowania dokumentacji geologiczno -inżynierskiej dla potrzeb 
uproszczonej koncepcji przeprawy w rejonie rzeki Wisły w Płocku w ciągu północnozachodniej 
obwodnicy miasta Płocka . 

 
 
Ad. pkt 8 
 
 
  Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z 
pracy Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka pomiędzy sesjami Rady Miasta Płocka i 
poinformował: 
– 24 lutego Pan Tomasz Korga wziął udział w koncercie Płockiej Orkiestry Symfonicznej 

Najsłynniejsze Tanga, 
– 25 lutego na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Plebiscytu na Najlepszego i 

Najpopularniejszego Sportowca Roku , Trenera , braliśmy udział , 
– 9 marca Pan Tomasz Korga wziął udział w wernisażu polsko-niemieckiego projektu Trasa 06 , 
– 10 marca wzięliśmy wspólnie udział w koncercie  Płockiej Orkiestry Symfonicznej na którym 

była inauguracja fortepianu , 
– 14 marca spotkałem sie z przedstawicielami Związków Zawodowych z Kobiernik z Panem 

Prezydentem Zawidzkim , 
– 15 marca Pan Tomasz Korga wziął udział w posiedzeniu Rady Osiedla Rembielińskiego , 
– 18 marca odbył się Turniej Piłki Nożnej z Radami Osiedlowymi , 
– 20 marca z okazji 10 rocznicy powstania Domu Darmstadt uczestniczyłem w pokazie slajdów  
– 24 marca Pan Tomasz Korga uczestniczył w zebraniu mieszkańców osiedla Dobrzyńska na 

zaproszenie tejże Rady , 
– 25 udział w koncercie japońskiej artystki  , 
– odbyło się też spotkanie przedsesyjne w sprawie dzisiejszej sesji, przyjmowaliśmy interesantów 

i pracowaliśmy w Komisjach. 
 
 
Ad. pkt 9  
 
 
  W tym punkcie  nie zgłoszono interpelacji i zapytań . 
 
 
Ad. pkt 10 
 
 
  W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 
 
 
Ad. pkt 11 
 
 
   W tym punkcie zabrał głos Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka i 
powiedział :” na moje ręce wpłynęło pismo od Pana radnego Andrzeja Nowakowskiego w którym 
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Pan radny pisze:' z dniem 28.02 2006r. składam rezygnację z członkostwa w klubie radnych PIS , 
będę radnym niezależnym . Podpisano Andrzej Nowakowski .” 
 
Ad. pkt 12 
 
 
  W tym punkcie Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady 
LIV sesji Rady Miasta Płocka . 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
    Protokołowała        Sekretarz Sesji   Wiceprzewodniczący  
       Rady Miasta Płocka    Rady Miasta Płocka 
 
 
 
Renata Michalczenko  Sławomir Goszkowski        Tomasz Korga  
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