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PROTOKÓŁ Nr LXII/06 
Z OBRAD LXII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA 

ODBYTEJ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.10, a zakończyła o godz. 14.10. 
 
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach. 
 
Stan radnych    25 
Obecnych    24     
Nieobecni usprawiedliwieni  0 
Nieobecni nieusprawiedliwieni 1 
Osób zaproszonych   146 
Obecnych    72 
 
Listy obecności stanowią Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. pkt 1 
 
Otwarcia obrad LXII Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka 
Pan Tomasz Korga. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
 
Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie obrad LXII Sesji Rady Miasta Płocka. 
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad LX  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku. 
4. Przyjęcie protokołu z obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 

2006 roku. 
5. Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach:   
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

1) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 1078), 
2) zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (druk nr 1062), 
3) nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie 

Miasta Płocka (druk nr 1070), 
4) zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie 

określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na  nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej 
Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia 
zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą 990/LVIII/06 z 
dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z 
dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2006 (druk nr 1071), 

5) przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi 
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podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , działającymi na terenie Miasta 
Płocka, na 2007 rok” (druk nr 1072), 

6) zmiany Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
terenie miasta Płocka na rok 2006 zmienionej Uchwałą Nr 942/LVI/06 Rady Miasta Płocka z 
dnia 30 maja 2006 r. (druk nr 1073), 

7) zmiany warunków pracy i płacy Rzecznika Konsumentów (druk nr 1074), 
8) przyjęcia Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” 

(druk nr 1075), 
9) zmiany uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku 

zmienionej uchwałami: uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 
roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz 
uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku (druk nr 1076), 

10) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka (druk nr 
1077),  

11) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu 
Radziwie w Płocku (druk nr 1063), 

12) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy 
Sierpeckiej w Płocku (druk nr 1064), 

13) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w 
Płocku (druk nr 1065), 

14) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy 
Sierpeckiej w Płocku (druk nr 1066), 

15) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej w 
Płocku (druk nr 1067), 

16) nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa (druk nr 1068), 

17) nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa (druk nr 1069). 

 
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.Podsumowanie pracy Komisji i Rady Miasta Płocka w kadencji 2002-2006. 
13.Zamknięcie obrad LXII  Sesji Rady Miasta Płocka. 
 
 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący  Rady Miasta Płocka poinformował, iż od    Prezydenta 
Miasta Płocka wpłynął wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektów  uchwał: 
 -w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 
(druk nr 1079), 
-w sprawie otrzymania dofinansowania projektu pn. ”Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej 
wraz z  infrastrukturą w Płocku – etap II i III” (druk nr 1080). 
 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przeprowadził głosowanie 
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nad poszerzeniem porządku obrad LXII Sesji Rady Miasta Płocka o projekty uchwał w sprawach: 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (druk nr 
1079) i otrzymania dofinansowania projektu pn.”Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z   
infrastrukturą w Płocku – etap II i III” (druk nr 1080). 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień 
od tego podatku (druk nr 1079) został wprowadzony do porządku obrad w wyniku głosowania (za 
wprowadzeniem -20 głosów). 
Projekt uchwały na druku 1079 został zamieszczony w porządku obrad w pkt. 17a. 
Projekt uchwały w sprawie otrzymania dofinansowania projektu pn. ”Przebudowa i modernizacja 
ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III” (druk nr 1080) został wprowadzony 
do porządku obrad w wyniku głosowania (za wprowadzeniem -22 głosy). 
Projekt uchwały na druku 1080 został zamieszczony w porządku obrad w pkt. 17b. 
 
 Pan radny Zygmunt Buraczyński zabrał głos i powiedział: ”Panie Przewodniczący! Panie 
Prezydencie ! Wysoka Rado! Chciałbym zgłosić propozycję wprowadzenia do porządku obrad 
projektu uchwały i nie chciałbym aby to traktować jako kampanię wyborczą lub jakikolwiek sposób 
konkurencyjnego zachowania a raczej pochylenia się nad człowiekiem w sprawach dla niego 
istotnych . Doniesienia prasowe które otrzymujemy w sprawie kupców z Tygera są różnorodne ja 
nie miałem okazji z Panem Prezydentem porozmawiać szczegółowo i jeśli wystąpią jakieś braki to 
będą wynikały z nieotrzymanych pełnych informacji. Wiem , że spora grupa kupców z Tygera 
znalazła się w konkretnie trudnej sytuacji są zainteresowani by otrzymać lokum i w okresie kiedy 
mogą nadrobić straty lub przynajmniej je wyrównać szczególnie w okresie świątecznym chcieliby 
mieć miejsca w których mogli by prowadzić swoją działalność gospodarczą na poziomie który 
pozwoli im uwierzyć że wszyscy staramy się im pomóc . W dniu dzisiejszym zgłosił się do mnie 
właściciel działki która jest niezabudowana przy ulicy Królewieckiej Nr 554/4 który posiada 
dokumenty podpisane przez odpowiednie osoby upoważnione przez Pana Prezydenta do wskazania 
na jakie cele można przeznaczać ten grunt i moja propozycja dotyczyła by ustanowić i rozszerzyć 
istniejąca uchwałę 514/XXVII/04 w sprawie stawek oraz miejsc lokalizacji na targowiskach w 
mieście Płocku. Rzecz polega na tym, żeby można było tą uchwałę wprowadzić Panie 
przewodniczący ja przekażę tę uchwałę, wiem jaki zarzut mi Pan przedstawi co do formalnego 
druku ale jakby nie w tym sprawa żeby przy ulicy Królewieckiej przeznaczyć dla poszkodowanych 
kupców z galerii handlowej Tyger w tym miejscu pozwolenie do 1 roku by mogli postawić własne 
urządzenia by mogli prowadzić tego typu działalność . Zainteresowany przekazaniem tego gruntu 
za symboliczną złotówkę udostępni tak żeby nie wpływało to na pogorszenie ich stanu. W tej 
sytuacji Prezydent Miasta Płocka na pewno będzie zainteresowany, żeby nie pobierać od nich 
opłaty targowej tak, żeby mogli wspólnie działać. Jeśli byłaby taka wola to chciałbym ten projekt 
zgłosić. Z góry zapowiadam, że w tym momencie nie posiadam jednego podpisu radcy prawnego 
więc nie spełniam w pewnym sensie wymogu stawianego przed projektami uchwał przedkładanymi 
Radzie Miasta Płocka. Jednak jest to sprawa ludzka o niezwykle ważnej sprawie i jeśliby się 
okazało że byłaby taka wola podjęcia takiej decyzji to prosiłbym Panie Przewodniczący o 
ewentualne rozpatrzenie i wypowiedzenie się w tej sprawie. Ja Panu Prezydentowi złożę projekt 
takiego druku dokumenty pozostałe w oryginałach posiadam dotyczące tej działki jeśli chodzi o 
własność i na jakie cele może być przeznaczona. Urząd wystawiając dokumenty odpowiednie 
wskazał, że w tej części miasta Płocka przewiduje się działalność handlowo-usługową. Nie jest to 
chęć przeciwstawienia propozycji Pana Prezydenta, że postawi namiot jedno drugiego wydaje mi 
się nie wyklucza.” 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: ”Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Projekt jest projektem decyzja należy do Państwa natomiast ja 
chciałbym poinformować skoro już temat został wywołany o tym, że sprawa jest już załatwiona. 
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Wszyscy kupcy, którzy ponieśli ogromne szkody w związku z kolejnym pożarem w centrum 
handlowym Tyger mają zabezpieczone do handlu na okres od któregoś listopada, na pewno będzie 
to pierwsza dekada listopada do końca lutego przyszłego roku na okres tymczasowy. Dlaczego na 
taki czas? Otóż kilkurotnie spotykaliśmy się z kupcami płockimi w sali Ratusza rozważając różne 
propozycje pomocy w tym zakresie. To kupcy sami zdecydowali iż najlepszą forma pomocy jest 
zbudowanie na czas określony dużego namiotu ogrzewanego, oświetlonego w którym mogliby 
szczególnie w tym okresie żniw w handlu i usługach czyli w okresie przedświątecznym prowadzić 
działalność i odrobić niejako straty być może część jeszcze zarobić.  
Bardzo szybko wszystkie sprawy związane z zakupem namiotu, urządzeniem, znalezieniem terenu, 
podłączeniem do odpowiednich mediów już uzgodniliśmy. Ten namiot maksymalnie w ciągu 12 
dni powstanie na terenie na ulicy Kobylińskiego w okolicach Banku Handlowego na miejskim 
terenie. To po pierwsze. Kupcy takie rozwiązanie zaakceptowali. Po drugie do tego czasu, do końca 
lutego przyszłego roku będą zwolnieni z wszelkich opłat czynszowych i eksploatacyjnych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej . Nie będą ponosili żadnych opłat. W 
związku z tym ostateczną chęć prowadzenia działalności w tym miejscu zgłosiło osiemdziesięciu 
kilku kupców na około stu prowadzących działalność gospodarczą w centrum handlowym Tyger. 
Dlaczego termin koniec lutego ? Na tym samym spotkaniu w dniu wczorajszym Pan Bujalski 
właściciel centrum handlowego określił termin 1 marca przyszłego roku jako zakończenie 
kompleksowego remontu budynku i udostępnienie kupcom na prowadzenie działalności 
gospodarczej tak jak dotychczas. W związku z tym reasumując sprawa płockich kupców 
prowadzących działalność gospodarczą dotychczas w Tygerze została rozwiązana na okres do 
końca lutego przyszłego roku. Jeśli remont Tygera będzie się przedłużał, możemy bez żadnych 
problemów pozostawić ten namiot na dłuższy okres udostępniając możliwość handlu w tym miejscu 
na ulicy Kobylińskiego. Państwo podejmą decyzję natomiast w mojej ocenie kupcy na dwóch 
bardzo dużych spotkaniach roboczych zaakceptowali to rozwiązanie. Z resztą to była ich 
propozycja . Całą operację będzie realizowała spółka miejska Rynex natomiast w imieniu kupców 
płockich określoną wysokość czynszu będzie pokrywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze 
zwiększonych środków które Zarządzeniem Prezydenta już przekazałem na odpowiednie konto do 
odpowiedniego działu Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej.” 
 
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przeprowadził głosowanie nad 
poszerzeniem porządku obrad LXII Sesji Rady Miasta Płocka o projekt uchwały zgłoszony przez 
Pana radnego Zygmunta Buraczyńskiego. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w wyniku głosowania (za wprowadzeniem 
-13 głosów, przeciw- 7, wstrzymało się od głosu - 3). 
Projekt uchwały  został zamieszczony w porządku obrad w pkt. 17c. 
 
Po wprowadzeniu zmian porządek obrad LXII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się 
następująco: 
 
1. Otwarcie obrad LXII Sesji Rady Miasta Płocka. 
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad LX  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku. 
4. Przyjęcie protokołu z obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 

2006 roku. 
5. Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach:   
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

1) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 1078), 
2) zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania 
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lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (druk nr 1062), 
3) nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie 

Miasta Płocka (druk nr 1070), 
4) zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie 

określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na  nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej 
Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia 
zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą 990/LVIII/06 z 
dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z 
dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2006 (druk nr 1071), 

5) przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta 
Płocka, na 2007 rok” (druk nr 1072), 

6) zmiany Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
terenie miasta Płocka na rok 2006 zmienionej Uchwałą Nr 942/LVI/06 Rady Miasta Płocka z 
dnia 30 maja 2006r. (druk nr 1073), 

7) zmiany warunków pracy i płacy Rzecznika Konsumentów (druk nr 1074), 
8) przyjęcia Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” 

(druk nr 1075), 
9) zmiany uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku 

zmienionej uchwałami : uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 
roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz 
uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku (druk nr 1076), 

10) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka (druk nr 
1077),  

11) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu 
Radziwie w Płocku (druk nr 1063), 

12) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy 
Sierpeckiej w Płocku (druk nr 1064), 

13) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w 
Płocku (druk nr 1065), 

14) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy 
Sierpeckiej w Płocku (druk nr 1066), 

15) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej w 
Płocku (druk nr 1067), 

16) nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa (druk nr 1068), 

17) nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa (druk nr 1069), 

17a)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku    
(druk nr 1079), 
17b)otrzymania dofinansowania projektu pn. ”Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz 
z infrastrukturą w Płocku – etap II i III” (druk nr 1080), 
17c) stawek oraz miejsc lokalizacji na targowiskach w mieście Płocku.  
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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.Podsumowanie pracy Komisji i Rady Miasta Płocka w kadencji 2002-2006. 
13.Zamknięcie obrad LXII  Sesji Rady Miasta Płocka. 
 
 
 
Ad. pkt. 2  
 
Do pracy w Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni radni: Barbara Smardzewska-Czmiel, 
Jerzy Seweryniak, Jan Robakiewicz. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji 
Uchwał i Wniosków. W wyniku głosowania (20 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrzymujące się) 
Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w proponowanym składzie. 
Komisja Uchwał i Wniosków: 
– Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel, 
– Pan Radny Jerzy Seweryniak, 
– Pan radny Jan Robakiewicz.  
 
 
Ad. pkt 3 
 
Protokół z obrad LX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia  26 września 2006 roku został przyjęty w 
wyniku głosowania  20 głosów -za, 0-przeciw, 0-wstrzymujących. 
 
 
Ad. pkt 4 
 
Protokół z obrad LXI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia  29 września 2006 roku został przyjęty w 
wyniku głosowania  17 głosów -za, 0-przeciw, 4-wstrzymało się od głosu. 
 
 
 Pan Tomasz Korga poprosił o wyrażenie zgody przez Radę Miasta na zabranie głosu przez 
mieszkańca Płocka Pana Tomasza Kozakiewicza który zwrócił się z prośbą o zabranie głosu 
dzisiejszej Sesji Rady Miasta. Pan Tomasz Korga poddał pod głosowanie propozycję aby Pan 
Tomasz Kozakiewicz zabrał głos na dzisiejszej sesji w sprawie osobistej. Wynik głosowania: 15 
głosów -za, 0-przeciwnych, 3- wstrzymujących. 
 
 Pan Tomasz Kozakiewicz powiedział: ”Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie 
Szanowna Rado. Ja nie w swojej prywatnej sprawie tylko występuję na ostatniej sesji w sprawie 
osoby pokrzywdzonej przez los. Jest to osoba niepełnosprawna umysłowo i krzywdzona przez dwa 
lata według mnie przez miasto, przez urzędników tego miasta . Jednocześnie chciałbym szanownej 
Radzie w swoim i wielu innych mieszkańców Płocka za uchwałę Nr 961 która uważam za bardzo 
humanitarną w stosunku do osób nie dających sobie rady z rzeczywistością. Sprawa Pani 
Aleksandry Maj zamieszkałej przy ul. Kolegialnej 29/1 m 4 przeszła wszelkie urzędy, pokoje 
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urzędników. Mam tu ostatni podpis Pani Marioli Borowskiej Kierownik Oddziału podatków i 
Opłat, Prezes Zarządu Krzysztof Jaworski i większość jest z Urzędu Miasta podpisów. Dotyczy 
tego że matka z córką w 65 roku przyjechały do Płocka, starsza Pani nie żyjąca już od roku, nie 
wiem dlaczego tak szybko zmarła po obozie koncentracyjnym Stuthoff z chorobą poobozową 
wybrała nasze miasto, moje rodzinne miasto na swoje mieszkanie i swoich dzieci, mieszkała tu 
czterdzieści parę lat, zmarła 20 lipca ubiegłego roku. Chorowała przez cały rok, odpadało jej ciało 
od nóg żeby państwu uzmysłowić, nie chodziła, choroba poobozowa przyczyniła się do innych 
zmian, panicznie bała się lekarzy. Z jednej emerytury połączonej z dodatkiem obozowym 
utrzymywała siebie i niepełnosprawną córkę. Po śmierci córka została bez pieniędzy, bez renty bez 
jakiejkolwiek pomocy. Mieszkanie zostało zadłużone w ciągu jednego roku na 3.745,35zł w 
różnych innych naliczeniach te sumy się zmieniają są i większe jeszcze ja ostatnią czytam sumę. Ta 
właśnie Państwa ustawa spowodowała, że dano nadzieję tej chorej kobiecie na spokój że ma dług w 
stosunku do miasta ona nie rozumie że ona jest osobą niepełnosprawną i nie bardzo ja można 
wyrzucić z tego mieszkania ale jest tym przerażona. Jej sprawę od dwóch lat zna urząd miasta 
Płocka. Otrzymuje 13 października stąd moja wizyta, bo widzę, że inaczej nie można załatwić 
chciałabym Państwu przeczytać tylko tę odpowiedź. „W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie 
umorzenia zaległości za najem lokalu w kwocie 3.745 oraz odsetek 798,15 uprzejmie informuję że 
Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem z dnia 11 października wyraził zgodę na umorzenie 50% 
zaległości czyli zostaje jej do spłacenia 1872,70 plus odsetki 399, 10zł istotnie na pół podzielone. 
Osoba ta otrzymuje 190 złotych z opieki społecznej otrzymuje recepty gdzie musi się leczyć, 
zapłacić światło, gaz i uważam, że ta decyzja jest wypaczeniem Państwa humanitarnej ustawy. Ja 
napisałem za Nią pismo i pytam się jakim pajacem trzeba być żeby szanowni urzędnicy z mojego 
miasta pochylili głowę nad nieszczęściem człowieka zostawionego sobie, o którego już nikt nie dba 
tylko sąsiedzi i ja jestem tym sąsiadem jednym z nich i od dwóch lat opiekujemy się tą osobą  i od 
dwóch lat prosimy urząd miasta o pomoc w tej opiece. To jest jedna czwarta pism ja mam tu same 
odpowiedzi, daję do wglądu kto chce przeczytać. O tragedii tych osób pisała Gazeta Wyborcza jest 
tu zdjęcie też mogę to udostępnić. Teraz na tejże ostatniej Radzie przeczytałem wczoraj Państwa 
eksposee przyszłych prezydentów być może Pana Panie Prezydencie w żadnym z nich nie 
znalazłem, jak będzie wyglądał Płock 2011 roku w stosunku do ludzi starych, niedołężnych i 
biednych. W jednym z nich znalazłem żeby budować noclegownie i domy starców. Dziękuję za 
taką starość. Tyle miałem do powiedzenia.„ 
 
 
Ad. pkt 5  
 
Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi – Materiał 
stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: ”Panie Przewodniczący, 
Wysoka rado ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi 
podjęta przez Radę Miasta Płocka 7 grudnia 2004 roku, dostaliście Państwo materiał gdzie 
szczegółowo została ta współpraca przedstawiona zgodnie z zapisami tej uchwały. Materiał jest 
również tak skonstruowany jak uchwała . 
W zakresie wspierania płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy lokalowej 
Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku otrzymała dotację 
celową na wymianę pokrycia dachu, mechaniki w wysokości 72 tysięcy złotych laboratoriów i 
instytutu chemii w gmachu głównym w wysokości 14 tysięcy złotych, zakup sprzętu 
komputerowego i urządzeń laboratoryjnych w wysokości 114 tysięcy złotych. Otrzymała również 
środki w wysokości 4000 zł z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Wyższe Seminarium Duchowne w 2006 roku otrzymało dotację celową  na wyposażenie sal 
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dydaktycznych w sprzęt audiowizualny w wysokości 10000 zł, modernizację centralnego 
ogrzewania 49500 zł i wymiana okien 20500 zł razem 80000 zł . 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku w 2006 roku otrzymała dotację celową w 
wysokości 50000zł na pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu studenta. Zabezpieczone 
zostały środki finansowe  budżecie miasta Płocka na 2006 rok w wysokości 72000zł na remont 
budynku dydaktycznego przy ul. Kościuszki 20. Te pieniądze nie zostały jeszcze przekazane . 
Wpłynął wniosek od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ostatnim czasie. 
Gmina Płock wyraziła również zgodę na zajęcie przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w 
Płocku nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy przy ul. Kilińskiego w Płocku. 
Miasto Płock Uniwersytet Warszawski 24 marca 2006 roku podpisały porozumienie o współpracy 
w ramach którego będą prowadzone prace nad procesami rozwoju społeczno-gospodarczego miasta 
Płocka ze szczególnym uwzględnieniem aspektu przestrzennego procesu. Tu współpraca z 
Wydziałem Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru. 
W zakresie pomocy w sprawie pozyskania dla płockich Szkół Wyższych wysoko 
wykwalifikowanej kadry naukowej tj. samodzielnych pracowników naukowych poprzez 
zastosowanie preferencyjnych warunków nabycia mieszkań i działek budowlanych pod zabudowę 
jednorodzinną dla nauczycieli akademickich. Do czerwca br. udostępniano lokal mieszkalny 
Politechnice Warszawskiej przy ul. Gwardii Ludowej to udostępnienie zostało przedłużone jednak 
w celu umożliwienia dalszego korzystania także przez inne uczelnie trwają prace nad projektem w 
sprawie zmiany uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkalnego 
zasobu miasta Płocka, tu prace wykonuje Wydział Gospodarki Mieszkaniowej co ma na celu 
poszerzenie oferty mieszkaniowej dla kadry dydaktycznej szkół wyższych. 
Doskonalenie bazy rekrutacyjnej dla szkół wyższych, powołanie akademickiego centrum 
wspierania talentów w Płocku 5 sierpnia 2004 roku został powołany zespół ds. Opracowania i 
wdrożenia tego projektu. Do zespołu tego weszli przedstawiciele wszystkich typów płockich szkół 
zarówno szkół podstawowych, gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjanych a także Politechniki 
Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku. Nawiązano współpracę z 
Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności oraz Katedrą Badań Edukacyjnych i Dydaktyki 
Uniwersytetu Łódzkiego chodzi tu o popularny już chyba w Płocku Delta Klub. Realizację tego 
zadania powierzono Towarzystwu Wpierania Szkolnictwa Wyższego i Oświaty. Wykonawcę 
realizatora wybrano w drodze rozpisanego przez ratusz konkursu. Towarzystwo to prowadzi opiekę 
merytoryczno-psychologiczną nad dziećmi uzdolnionymi w zakresie przedmiotów matematyczno- 
przyrodniczych oraz wdrażanie w płockich przedszkolach szkołach podstawowych programów 
stymulowania kreatywności uczniów Nasza Szkoła Szkołą Wspierającą Uzdolnienia. 
Celami Delta Klubu są wyszukiwanie uzdolnionych uczniów organizowanie wsparcia 
merytorycznego i psychologicznego oraz promowanie ich osiągnięć, rozwijanie zdolności 
kierunkowych uczniów, zachęcanie młodzieży do weryfikacji i prezentowania swojej wiedzy i 
umiejętności w konkursach i olimpiadach . Projekt zakłada różnorodne treści i zajęcia w wybranych 
zespołach matematycznym, fizycznym i chemicznym, udział w wycieczkach naukowych, opiekę 
psychologiczną i pedagogiczną. W tym roku do programu zgłosiło się 82 uczniów zakwalifikowano 
59 obecnie sumując dwie edycje do Delta klubu uczęszcza ponad 100 uczniów. Są pierwsze efekty 
są już osoby zdobywające nagrody na olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W tym roku w 
ramach Delta Klubu będą odbywały się zajęcia w trzech grupach matematycznych, dwóch 
fizycznych i dwóch chemicznych. 
Wzbogacanie księgozbioru bibliotek i archiwów utrwalających i pomnażających dziedzictwo 
narodowe na terenie Mazowsza będących ogniskiem kultury i pracy naukowej dla całego miasta. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała dotację celową na publikację wydawnictwa 
uczelnianego 20000 zł, zakup książek do biblioteki uczelnianej 30000 zł. Zarezerwowane zostały 
środki finansowe w budżecie miasta Płocka na rok 2006 na zakup książek do biblioteki uczelnianej 
w wysokości 20000 zł i na zakup kserokopiarek w wysokości 8000 zł.  
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Finansowanie i merytoryczne wspieranie rozwoju kultury, sportu, turystyki środowisk 
akademickich. Tu także miasto pomagało, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych włączał sią w 
organizację działań profilaktycznych przygotowywał ulotki i materiały na te właśnie wydarzenia. 
Oddział Turystyki i Współpracy z Zagranicą współpracował z Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową, chodzi tu o udział czterech studentów w międzynarodowym obozie młodzieżowym w 
sierpniu w Mytysczi. 
Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w 2006 roku przekazał dla PWSZ w Płocku 5000 zł 
na studencki festiwal piosenki Katorga oraz 10000 zł na koncert chóru Vox Juventutis, czyli 
jazzowe fantazje. 
Wraz ze Szkoła Wyższą im. Pawła Włodkowica miasto organizowało I międzynarodowy Festiwal 
judo dzieci i młodzieży. Założeniem jest tu zaproszenie do festiwalu wszystkich miast partnerskich 
, w tym roku wystartowały Bielce, Mytisczi oraz Auxerre . 
Jeżeli chodzi o Politechnikę Warszawską współfinansowaliśmy Juvenalia 2006 przekazując 20000 
zł . Dofinansowywaliśmy cykl koncertów zespołu tańca ludowego Mazovia dla polonii w Atenach i 
Loznicy oraz udział Zespołu tańca ludowego Mazovia w targach w Auxere. 
Popularyzacja dorobku nauki poprzez wsparcie masowo organizowanych sympozjów, seminariów o 
charakterze międzynarodowym promujących miasto w kraju i na świecie . Miasto przekazało 20000 
zł Politechnice Warszawskiej Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku na konferencję 
naukową nt. problemów budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych oraz również 
politechnice Warszawskiej Szkole Nauk Technicznych i Społecznych 160000 zł na sfinansowanie 
udziału płockich pracowników nauki w eksperymencie naukowym TOTEM w Cernie w Genewie . 
Tu nie wiadomo czy te pieniądze zostaną wykorzystane czekamy na jakieś informacje z 
Politechniki Warszawskiej. 
Zorganizowanie corocznego konkursu dyplom dla Płocka, po raz pierwszy pojawia się w 
sprawozdaniu z wykonania tej uchwały. Uchwałą z 7 grudnia wspomniana wcześniej w roku 
akademickim 2005-2006 Pan Prezydent ogłosił konkurs pt. Dyplom dla Płocka ideą konkursu jest 
promocja najlepszych prac licencjackich i magisterskich o tematyce naukowo-badawczej 
związanych z rozwiązywaniem różnych problemów gospodarczych i społecznych oraz 
technicznych miasta Płocka . Zgodnie  regulaminem zostały ustalone dwa etapy konkursu. Pierwszy 
etap uczelniany gdzie komisje uczelniane wyłaniały najlepsze prace licencjackie i magisterskie i 
przesyłały do nas do 15 września protokoły wraz z wytypowanymi pracami. Drugi etap prace 
zgłoszone przez uczelnie są rozpatrzone i ocenione przez komisje, która przedstawi propozycje 
najlepszych prac Prezydentowi . Konkurs obejmował kategorię prac licencjackich i magisterskich i 
wpłynęło do nas w pierwszej edycji Dyplomu dla Płocka 9 prac , 6 licencjackich i 3 magisterskie. 4 
prace z politechniki Warszawskiej Szkoła nauk Technicznych i Społecznych, 1 praca z Wyższego 
Seminarium Duchownego, 1 praca z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego Wydział 
Teologiczny punkt konsultacyjny w Płocku oraz 3 prace ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica 
w Płocku . Niestety Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku nie wzięła udziału w 
konkursie uniemożliwiając swoim najlepszym absolwentom uzyskanie nagrody Prezydenta za 
najlepsza pracę licencjacką i magisterską. 
Nagrodę pierwszego stopnia w ramach tego konkursu otrzymała praca studenta Wyższego 
Seminarium Duchownego w Płocku, nagrody drugiego stopnia Szkoła Wyższa im Pawła 
Włodkowica, nagroda drugiego stopnia Uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego to są 
nagrody w kategorii prac magisterskich nagroda I w wysokości 4000 zł, nagroda II stopnia w 
wysokości 2000 zł . W kategorii prac licencjackich laureatami konkursu zostali studenci również z 
Politechniki Warszawskiej Szkoła nauk Technicznych i Społecznych w Płocku dwie prace oraz 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Nagroda drugiego stopnia Politechnika 
Warszawska oraz Szkoła Wyższa Im. Pawła Włodkowica oraz nagroda trzeciego stopnia 
Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych. 
Dwa zdania nt. Programu stypendialnego dla studentów pod nazwą ze stypendium po tytuł. 
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Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym roku 25 studentów otrzymało 
stypendia , kwota przeznaczona na te stypendia to 78000 zł. 
Chciałem serdecznie podziękować wszystkim uczelniom wyższym, przedstawicielom Uczelni 
wyższych za dotychczasową współpracę . Mam nadzieję że w przyszłości będzie ona układała się 
równie dobrze . Dziękuję bardzo.  
 
 Pan radny Piotr Nowicki powiedział: ”Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie Wysoka 
rado na dzisiejszej sesji zajmujemy się oceną realizacji uchwały Rady Miasta o wspieraniu 
szkolnictwa wyższego. Ja chciałbym się ustosunkować tylko do trzech elementów które są zawarte 
w tym dokumencie mianowicie o wspieraniu bazy lokalowej o czynieniu działań mających na celu 
podniesienie standardu pracowników naukowych uczelni wyższych, tworzenia bazy coraz bardziej 
wykształconych pracowników uczelni wyższych jak również ubogacaniu księgozbioru uczelni 
wyższych. Wpieranie bazy lokalowej to Politechnika otrzymała kwotę 4000 zł inne uczelnie to 
wsparcie otrzymały w znacznie mniejszym stopniu, szkoła niepubliczna wyższa nie otrzymała 
żadnego wsparcia . Chciałbym powiedzieć że najlepszą inwestycja jest inwestycja w człowieka w 
związku z tym ze wymogi czasu obecnego są takie że musimy poczynić skuteczne działania aby 
absorbować jak największą ilość środków z funduszy unijnych to na okoliczność wystąpienia 
przedstawiciela Politechniki Warszawskiej który zgłosił zapotrzebowanie na znacznie większe 
środki skierowane z budżetu miasta Płocka dla Politechniki Warszawskiej chciałbym zauważyć że 
w latach następnych dofinansowanie ze strony miasta Płocka powinno być na znacząco wyższym 
poziomie gdyż to pozwoli wygenerować środki z Unii Europejskiej które pozwolą w sposób 
znaczący rozwinąć bazę naukową w mieście Płocku. 
Następna sprawa Proszę Państwa to muszę ze smutkiem stwierdzić w sprawie pozyskania dla 
płockich szkół wyższych wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej, no niestety te działania są 
bardzo minimalne. Ja rozumiem że miasto było otwarte na taką współpracę niemniej w wyniku tej 
współpracy mówimy dziś tylko i wyłącznie o jednym mieszkaniu . Stworzenie w Płocku wysoko-
wykwalifikowanej bazy naukowej zatrudnienie w niej wysoko-wykwalifikowanych pracowników 
naukowych jest jednym z warunków rozwoju miasta Płocka. 
Następnie proszę Państwa jest wzbogacanie księgozbiorów bibliotek i archiwów, finansowanie ze 
strony miasta Płocka jest na poziomie około 50000 zł a powinno być daleko większe i powinno być 
skierowane do wszystkich uczelni które funkcjonują w naszym mieście zarówno państwowych jak i 
publicznych. 
Ten materiał który został nam dziś dostarczony trzeba powiedzieć ze został opracowany w sposób 
znacząco lepszy od materiału który otrzymaliśmy cztery lata temu. Tyle jeśli chodzi o ten materiał a 
teraz proszę Państwa, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ponieważ jest to 
moje ostatnie wystąpienie w tej kadencji chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
wyborcom którzy cztery lata temu pozwolili mi pracować dla dobra mieszkańców miasta Płocka. 
Moim kolegom z klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej dziękowałem za współpracę przed sesją 
ale szczególnie chciałbym podziękować moim przeciwnikom politycznym, gdyż dzięki nim 
odbyłem bardzo wiele merytorycznych pouczających debat w czasie obrad. Chciałbym również 
podziękować Panu Prezydentowi Milewskiemu, trudno mi sobie przypomnieć żebyśmy się zgodzili 
w jakiejś kwestii ale przecież pan Prezydent także był moim Prezydentem. Dziękuję Państwu 
wszystkim chciałbym kolegom i koleżankom którzy ubiegają się o reelekcję, chciałbym żeby 
wszyscy Państwo otrzymali ponownie tą elekcję, natomiast tej nowej przyszłej Radzie miasta 
Płocka chciałbym aby to była rada która będzie pracowała ponad podziałami politycznymi, będzie 
miejscem dialogu i konstruktywnej pracy dla wszystkich płocczan. Dziękuję serdecznie.” 
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: ”Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado ja chciałem wyjaśnić miasto realizuje wnioski szkół wyższych, jeżeli mówimy o 
szkole Wyższej Pawła Włodkowica takich wniosków nigdy nie było kierowanych do miasta z 
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prośbą o wsparcie w tym roku mamy wniosek do budżetu na 2007 rok 50000 zł na bibliotekę 
uczelnianą i te pieniądze na pewno zostaną zaproponowane przez radnych w projekcie budżetu na 
2007 rok. Jest nieprawdą że na poprawę bazy lokalowej dostaje tylko Politechnika również duże 
pieniądze przekazujemy PWSZ . Jeżeli chodzi o mieszkania również nie przypominam sobie by 
były wnioski oprócz tego jednego z Politechniki o przekazanie przez miasto jakichś dodatkowych 
lokali mieszkalnych dla wysoko-wykwalifikowanej kadry pedagogicznej uczelni wyższych. 
Natomiast jeżeli chodzi o kwoty, wysokość dotacji przeznaczanych na szkoły wyższe ja Panie 
radny nie przypominam sobie w czasie kiedy konstruowaliśmy budżet  żeby Pan wnioskował o 
pieniądze dla szkół wyższych, zbliżają się wybory, jest Pan kandydatem do rady miasta jest Pan 
kandydatem na Prezydenta Miasta nagle zatroszczył się Pan o szkoły wyższe. Moim zdaniem trzeba 
było myśleć o tym w momencie przygotowywania budżetu na 2006 może i 2005 rok, 2004 rok, Pan 
takiego wniosku nie zgłaszał. Dziękuję bardzo.” 
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: ”Dziś to chyba powinien być w porządku 
obrad taki punkt podziękowania i życzenia np. Każdy miałby taka okazję ale wracając do kwestii 
omawianego materiału Panie Prezydencie ja mam takie pytanie bo rzeczywiście ten materiał jest 
dobrze przygotowany, ja chciałbym być może w formie takiego uzupełnienia uzyskać od Pana 
Prezydenta informacje w ogóle o tej współpracy nie tyle o realizacji uchwały, ile właśnie o 
współpracy na ile miasto po prostu współpracuje czyli spotyka się z przedstawicielami szkół 
wyższych i nie tyle czeka na wnioski które spływają od poszczególnych szkół ale rozmawia na 
temat potrzeb, perspektyw, rozwoju tych szkół wyższych. W kwestii być może uzupełnienia tego co 
Pan Prezydent powiedział rzeczywiście być może PWSZ nie dopominała się o mieszkania ale z 
tego co wiem były pisma kierowane do Pana Prezydenta chociażby w sprawie działek które chciała 
uczelnia pozyskać na rzecz budowy tak jak rozumiem mieszkań dla tej wysoko-wykwalifikowanej 
kadry którą chcemy tu do Płocka jak rozumiem wszyscy przyciągnąć. Te dwie kwestie chciałbym 
prosić o wyjaśnienie. Dziękuję.” 
 
 Pan radny Zygmunt Buraczyński powiedział: ”Nie mogę niestety tak wystąpić jak mój 
kolega ponieważ jego uroku osobistego nie posiadam w podziękowaniach więc przejdę do meritum. 
Panie Prezydencie wydaje mi się tak, że odpowiadając co do sposobu widzenia sprawy i dbania o 
szkolnictwo wyższe wypowiedziane przez Pana Prezydenta Kuberę chciałem zwrócić uwagę, że są 
dwie kwestie na które powinniśmy patrzeć z punktu widzenia formalnego i takiego przyszłego. Ja 
wiem, ze jest projekt uchwały że coś żeśmy robili, pamiętam kiedy zgłaszaliśmy projekty żeby 
nawet powołać pełnomocnika aby kogoś bardziej umocować przy Prezydencie w sprawie 
współpracy ze szkolnictwem wyższym i wydaje mi się że trzeba będzie jednak zastanowić się nad 
rozdzieleniem pionu oświaty i szkolnictwa wyższego jeśli zaczynamy mówić bardzo poważnie. 
Kampania to uwidacznia . O uniwersytecie mazowieckim o akademickości miasta Płocka to musi 
być przedstawiciel do stałej współpracy, trzeba wszystko zrobić żeby przywrócić konferencje 
rektorów którzy musza coraz bardziej czuć miasto Płock. Oczywiście będzie największym 
problemem zachęcić kadrę profesorską która uczy w Warszawie, Łodzi na pełnych etatach i 
przyjeżdżała do Płocka tylko dorabiać . Proces musi pomaleńku być stwarzany taki żeby chciał w 
Płocku zarabiać i być związany ewentualnie czuć ze dodatkowym jest wskaźnikiem bycia w innym 
miejscu. Pojawia się jeszcze podstawowy jeszcze kłopot , mianowicie inwestowanie w człowieka . 
Dzisiaj musi powstać zintegrowany system myślenia o tym jakie powinno być gimnazjum i szkoła 
ponadgimnazjalna w przygotowaniu ludzi do przyszłych zawodów, przyszłego rozwoju 
wewnętrznego , naukowego. Mi chodzi o taką sprawę by Politechnika miała jak najwięcej uczniów 
płockich szkół z przygotowaniem matematycznym, fizycznym, chemicznym bo takie będą się 
rozwijały. Trzeba by troszeczkę spojrzeć na szkolnictwo zawodowe które również może się 
rozwijać na Politechnice z punktu widzenia, nie chcę tu Pana Rektora wyręczać ale taki jest mój 
pogląd w całej sprawie, w zawodach które będą potrzebne bo państwo nasze będzie się rozwijało, 
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będzie się inwestowało ale na przykład nie mamy wykształconych ludzi , może trzeba by otworzyć 
taki kierunek biorąc pod uwagę to co w naszym państwie się dzieje by kształcono w Płocku ludzi z 
umiejętnościami drogowymi, rozwiązywania problemów komunikacyjnych, umiejętności 
budowania dróg wszystkiego tego co się wokół tego dzieje.  
Bardzo martwię się tym, że nienależycie współpracujemy z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową 
w Płocku mamy przedstawiciela Rady Miasta Płocka w tym składzie i wydaje mi się że 
administracja powinna być również reprezentowana w Konwencie. 
Materiał który został przygotowany odpowiada rzeczywistości, pokazuje to co zostało zrobione i 
trudno polemizować ze coś jest nie tak natomiast wydaje mi się że w sprawozdaniu powinno być 
pokazane w jakim kierunku pójdziemy żeby uchwała nie była constans, ta uchwała powinna w 
najbliższym czasie zmienić swoją treść , rozszerzyć o nowe elementy o nowe doświadczenia z 
przekonaniem, że tworzymy w najbliższych czterech latach podwaliny tworzenia uniwersytetu 
mazowieckiego. Ja może nie chciałbym używać słowa uniwersytet mazowiecki, ale miasta 
uniwersyteckiego które ma własne uczelnie w układzie autonomicznym. Ja się nie będę tu 
rozwodził bo ci co znają temat wiedzą doskonale jak są zorganizowane wyższe uczelnie na 
zachodzie, które są nieprawdopodobnie znane a które maja układy autonomiczne i twierdze ze 
Płock nie będzie się już rozwijał przemysłowo bo zbyt blisko Warszawy jest, firmy które się 
pobudują albo już istnieją będą chętniej miały swoje siedziby w Warszawie, Łodzi czy inne, 
natomiast jeżeli będzie się rozwijał Park Technologiczny i będziemy znajdowali środki na to by w 
Płocku coraz silniejszy był ośrodek badawczo naukowy coraz więcej przychodziło ludzi z 
najwyższymi kwalifikacjami to o tym powinniśmy już mówić w układzie programowym i wtedy 
jakby jest przekonanie że wykonaliśmy dobrą robotę , pochwalmy się nią . Doświadczenie ostatnich 
ośmiu lat wskazuje że te osiągnięcia które są wyczerpały się i idziemy do przodu bo musimy 
zaproponować coś nowego i tego chyba troszkę zabrakło w tym materiale. Dziękuję .” 
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: ”Panie Przewodniczący 
Wysoka Rado, dwa zdania dla Pana radnego Nowakowskiego chodzi o współprace ze szkołami 
wyższymi poza takim elementem sprawozdania . Tak jak powiedziałem współpraca z Politechniką 
Warszawską, Wyższym Seminarium Duchownym z Uniwersytetem Kard. Stefana Wyszyńskiego 
ze Szkołą Wyższą Pawła Włodkowica jest bardzo dobra i za to chciałem podziękować . Niestety to 
nie jest żadną tajemnicą że współpraca z PWSZ w Płocku od dłuższego czasu nie jest najlepsza nie 
układa się przykładem tu jest dyplom dla Płocka gdzie PWSZ ze szkoda dla swoich najlepszych 
absolwentów nie zgłosiła ich do tego konkursu gdzie byłby przypuszczam dosyć duże szanse żeby 
te nagrody finansowe dosyć znaczące jak przeczytałem uzyskać. Jeżeli chodzi o spotkania o których 
Pan mówił, tak takie spotkania się odbywają, może nie są one cykliczne są doraźne ostatnie takie 
spotkanie odbyło się na Politechnice Warszawskiej wzięli w nich udział przedstawiciele 
Politechniki, PWSZ, także Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica dotyczyło przychodni akademickiej, 
jej dalszego funkcjonowania, miejsc funkcjonowania, zasad przyjmowania studentów . Myślę że 
wyjaśniliśmy sobie wszystkie takie kwestie, jeśli będzie doraźna potrzeba, będą występowały 
problemy po stronie szkół wyższych jesteśmy otwarci na takie spotkania i rozwiązywanie 
problemów. Przykładem było tu letnie spotkanie nt. Przychodni akademickiej w tym roku. Dziękuję 
bardzo.” 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: ”Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo bardzo serdecznie dziękuję za te uwagi, za słowa które zostały 
tutaj wypowiedziane z propozycjami na przyszłość.  
Jest rzeczą oczywistą że życie gospodarcze, społeczne i uczelniane się rozwija. Co roku potrzeby w 
mniejszym lub większym stopniu zmieniają w związku z tym również nasza uchwała i działania w 
tym zakresie powinny być z roku na rok albo z kadencji na kadencję korygowane i tu jest całkowita 
zgoda jeśli chodzi o ubogacenie bądź zmienienie naszej uchwały w sprawie współpracy ze szkołami 
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wyższymi o nowe elementy które są bardziej aktualne a być może rezygnacja z tych które były już 
rozwiązane lub są dziś już nieaktualne. 
Konferencje rektorów oczywiście są, będą to zależy przede wszystkim od samych rektorów jak 
często chcą się spotykać jakie sprawy należą do tych które można wzajemnie uzgadniać, 
informować się. Miasto bardzo chętnie, był jest i będzie uczestnikiem czy nawet 
współorganizatorem takich spotkań nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o współprace podam 
jeszcze trzy tylko elementy które może nie zostały podkreślone, mam na myśli współpraca szkół 
wyższych rektorów czy pracowników szkół wyższych bezpośrednia z rektorami placówek 
oświatowych na poziomie średnim jako że to są przyszli studenci. Dziś już jest taka sytuacja że 
uczelnie zabiegają o studentów i dobrze ze zabiegają Politechnika to robi coraz bardziej aktywnie 
bo na rynku zawodów technicznych zarówno na poziomie średnim jak i wyższym zaczyna 
brakować a zatem ta aktywność i współpraca powinna być coraz większa . My niejako wspieramy 
tych najbardziej uzdolnionych realizując różnego rodzaju programy które mają odnaleźć uczniów 
najzdolniejszych i wspierać ich uzdolnienia choćby w programie Delta klub w następnej kadencji 
zamierzamy ten program i inne które są w tej chwili na wybranej grupie młodzieży realizowane 
chcemy żeby były bardziej masowe albo masowo obejmowały wszystkie placówki oświatowe na 
terenie naszego miasta. 
Kolejny element który nie wiem czy zostanie zrealizowany ale to jest taki komponent naukowy i 
jakby ukłon w stronę Politechniki, jest realizowany taki program międzynarodowy Cern w Genewie 
również jeden z uczestników tego programu profesor z politechniki wystąpił do nas w imieniu 
swojej uczelni o wsparcie miasta w tym programie . My zarezerwowaliśmy kwotę o ile się nie mylę 
kwotę około 160000 zł na udział w tym programie to też jest wsparcie tych elementów naukowych . 
Jak zostanie zakończony to już jakby nie nasza sprawa za element realizacyjny odpowiada 
Politechnika i osoba która jest w to najbardziej zaangażowana natomiast my wspieramy te również 
działania.  
Odpowiadając na pytanie czy może taki lekki zarzut Pana radnego dotyczące sprawy mieszkań bądź 
działek tylko i wyłącznie w przypadku Politechniki Warszawskiej a nie PWSZ bo też występowała 
o działkę, rzeczywiście było takie wystąpienie o działkę określoną proszę mi wierzyć nie była to 
działka przeznaczona dla osoby która może być uznana jako wykwalifikowany fachowiec w tej 
szkole z tytułem profesorskim bo myślę że kanclerz tej szkoły nie zalicza się do tej grupy dlatego 
nie została sfinalizowana. 
Jeszcze na koniec pewien element refleksyjny na temat koncepcji powołania w Płocku uniwersytetu 
mazowieckiego . Jest to koncepcja która krąży po naszym mieście od wielu wielu lat na ogół przed 
wyborami i drodzy Państwo jest to taka zwykła wydmuszka za którą nie stoją żadne konkrety bo 
stać nie mogą . Jest to być może marzenie niektórych ale oni też sobie zdają sprawę że w najbliższej 
możliwej do określenia przyszłości nie ma możliwości zrealizowania tegoż przedsięwzięcia jako ze 
występują bardzo bardzo obiektywne przeszkody, które w mojej ocenie są po prostu nie do 
pokonania . Dlatego kierunkiem działania samorządu powinno być wzmacnianie już istniejących 
wyższych uczelni na terenie miasta Płocka . Zgoda ze w większym stopniu, zgoda że być może o 
inne elementy które wynikają z potrzeb bieżących ale wzmacniajmy, szanujmy to co mamy a nie 
uciekajmy w nierealne marzenia . Sam czasami lubię marzyć ale pod warunkiem że jakikolwiek 
stopień realności te marzenia mogą ze sobą wiązać . Natomiast to jest na prawdę czystym balonem 
który jest puszczany tylko i wyłącznie przed każdą kampania wyborczą czy to parlamentarna czy to 
samorządową od wielu, wielu lat i nikt nie zrobił ani kroku. Dlaczego? Dlatego ze za tym nie stoją 
żadne konkrety więc serdeczna prośba żeby takich nierealnych baloników wyborczych nie 
wypuszczać bo po co, są one tylko i wyłącznie efektowne, natomiast wystarczy że trafią na jakiś 
kwiat róży i pękają zostaje po nich tylko wspomnienie na najbliższych kilka lat następnie jest 
pompowany przed kolejnymi wyborami. Umacnianie naszych płockich uczelni jest rzeczą 
priorytetową. Jest tu pewien pomysł na ściągnięcie do Płocka w ciągu najbliższych trzech lat na 
stałe a nie tylko tak jak jest obecnie w formie podyplomowej uniwersytetu Warszawskiego 
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warunkiem jest tutaj bardzo precyzyjnie określona przez władze Uniwersytetu bardzo prestiżowej 
polskiej uczelni przeznaczenie na ten cel budynku z wyposażeniem który nie musi być poddawany 
remontowi i taki pomysł mamy w ciągu trzech lat powinien być zrealizowany . Na dzień dzisiejszy 
budynki oferowane przez miasto wymagały albo kompleksowego albo częściowego remontu 
dlatego oferta nie była do przyjęcia przez władze Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli taki budynek 
zapewnimy wówczas możemy myśleć realnie o zaistnieniu w płocku Uniwersytetu Warszawskiego 
ale to będzie decyzja przyszłej kadencji nie Prezydenta ale wspólnej decyzji miasta i Prezydenta.” 
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: ”Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie 
Wysoka rado Pan Prezydent tutaj tak bardzo barwnie o wydmuszkach i o balonikach opowiadał i o 
różach dla jednych Panie Prezydencie uniwersytet będzie taką wydmuszką czy balonikiem dla 
innych takim balonikiem będzie tramwaj o którym tez bardzo długo i namiętnie się mówi akurat 
każdy może mieć te marzenia i proszę ich nie odmawiać ja sądzę ze to płocczanie rozstrzygną czy 
wolą mieć tramwaj czy wola mieć uniwersytet mazowiecki i oczywiście później rozliczą na ile te 
działania podejmowane przez kolejnego prezydenta bądź to w stronę tramwaju bądź uniwersytetu 
będą skuteczne skoro marzenia w Zielonej Górze czy Rzeszowie spełniły się na temat uniwersytetu 
dlaczego nie miałyby się spełnić marzenia płocczan o uniwersytecie w naszym mieście . 
Ja tu jednak chciałbym wrócić do współpracy , przepraszam za tą krótka ripostę ale to że na tej sali 
są przedstawiciele dwóch bardzo ważnych dla Płocka szkół wyższych ale jednak tylko dwóch, nie 
ma przedstawiciela ani PWSZ ani przedstawiciela Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica 
świadczy o tym, ze ta współpraca pomimo słów tu wypowiedzianych nie układa się najlepiej. Ja tak 
na prawdę nie chcę dziś rozgrzebywać przyczyn dla których nie układa się ona dobrze. Mi też 
szkoda i żal że PWSZ nie wzięła udziału w tym konkursie na dyplom dla Płocka, być może 
powinna . Natomiast są jakieś przyczyny dla których ta współpraca nie układa się dobrze, o tym nie 
chcę rozmawiać chciałbym usłyszeć co zrobić, co urząd planuje zrobić aby współpraca układała się 
po prostu dobrze i to jest w tym momencie ważne. Czy będą podjęte jakieś działania w celu 
unormowania tej współpracy. Na Komisji Społecznej wypowiedzi przedstawiciela Szkoły Wyższej 
im. Pawła Włodkowica były na prawdę niepochlebne, dzisiaj nie ma nikogo, na temat tej 
współpracy. Ja nie chcę do tego wracać dlaczego tak się dzieje chciałbym usłyszeć odpowiedź na 
pytanie co urząd planuje zrobić by ta współpraca układała się tu dobrze, by z tej współpracy były 
zadowolone tak urząd, szkoły wyższe a przede wszystkim mieszkańcy miasta. Na taka odpowiedź 
w tym momencie oczekuję. Jakie są plany by te współpracę która układa się nie najlepiej zmienić i 
sprawić żeby ta współpraca była rzeczywiście ze wszystkimi uczelniami tak dobra jak współpraca 
właśnie z Politechnika Warszawską tutaj akurat same tylko gratulacje i słowa pochwały można 
składać tak w stronę urzędu jak i Politechniki że ta współpraca układa się tak dobrze. Dziękuję.” 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: ”Bardzo proszę Pani radny o 
przedstawienie pięciu konkretnych przykładów beznadziejnej współpracy z uczelniami wyższymi , 
mówimy hasła to poprzyjmy je przykładami.” 
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: ”Panie Prezydencie ja nie powiedziałem tu o 
beznadziejnej współpracy, nic takiego nie padło natomiast ja tylko stwierdziłem że szkoda że 
żadnego z Panów Prezydentów nie było a nie było na Komisji Społecznej gdzie w sposób na 
prawdę negatywny na tej Komisji wypowiadał się o współpracy przedstawiciel tej uczelni. 
Natomiast jeśli chodzi o współpracę z PWSZ no szkoda że nie ma nikogo bo to nie jest rola w tym 
momencie ja tylko powiedziałem o jednym przykładzie który Pan Prezydent tu zripostował jeśli 
chodzi o przyznawanie działek czy mieszkań dla pracowników naukowych i tyle Pan Prezydent 
odpowiedział, ja znam swoja wersję że to miały być mieszkania i działki spoza Płocka z 
samodzielnymi tytułami naukowymi. Natomiast ja mam taka informację, ja nie ma dostępu do 
dokumentów ja mam ograniczony dostęp Pan Prezydent ma dużo większy. Natomiast to, że nie ma 
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tu przedstawicieli tych szkół i nie było przynajmniej jednej na Komisji. Zresztą że ta współpraca nie 
jest najlepsza ja nie mówiłem o beznadziejnej tylko o nie najlepszej współpracy to potwierdził w 
swojej wypowiedzi Pan Prezydent Kubera, który stwierdził przed chwilą wyraźnie tu z tego miejsca 
że współpraca z PWSZ nie układa się najlepiej i to samo powiedział przedstawiciel Szkoły Wyższej 
im. Pawła Włodkowica na Komisji Społecznej. Dziękuję” 
 
 Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ”Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie 
skoro już Pan radny wywołał mnie do odpowiedzi to odpowiem. Pan Kruszewski który 
reprezentował Szkołę Wyższą Pawła Włodkowica nie mówił nic o złej współpracy tylko mówił że 
jest niedofinansowany księgozbiór biblioteki że potrzeba 50000 zł na co Pani dyrektor Adasiewicz 
powiedziała, ze należy złożyć wniosek i dopiero wtedy miasto będzie mogło dofinansować. Pan 
Prezydent Kubera mówił dokładnie to samo że w przyszłym budżecie będzie odpowiednia kwota na 
dofinansowanie Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica bo dopiero teraz złożyli wniosek . Także tam 
nic nie było o tym że padło jakieś hasło o bardzo złej współpracy. Przedstawiciela Wyższej Szkoły 
w ogóle nie było więc tym bardziej nie mogły takie słowa paść. Dziękuję.” 
 
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: ”Po pierwsze bardzo serdecznie 
dziękuję Panu radnemu Nowakowskiemu za podanie pięciu konkretnych przykładów nie najlepszej 
współpracy, pod drugie jeśli ktoś nie chce współpracować z miastem a niestety tak jest  przykrością 
to odnotowuje z Panem Rektorem Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku to na siłę nikogo do takiej 
współpracy nie zmusimy. My niejako na siłę przekazujemy pieniądze, proszę mi wierzyć że na siłę 
wywołujemy wnioski żeby PWSZ składała do nas abyśmy im dali pieniądze na remont na 
dostosowywanie szkoły do potrzeb studentów. Ostatnio również wywołaliśmy z resztą to była 
inicjatywa Pana radnego a nie szkoły abyśmy dofinansowali i wsparli swoimi środkami remont 
internatu PWSZ. Wiecie Państwo jakie mieliśmy podziękowanie? Po przekazaniu ogromnej 
powierzchni budynku z 99% bonifikatą że Prezydent Miasta działa na szkodę szkoły. Takie było 
podziękowanie Pana Rektora. Proszę wybaczyć ale jeśli ktoś nie chce współpracować to nic na siłę. 
Miasto jest otwarte na każdą współpracę. Myśmy chcieli o wiele bardziej doceniać szkołę która jest 
na dorobku niejako z całym szacunkiem do politechniki gdzie współpraca jest niemalże wzorowa 
bo zawsze może być lepsza to otrzymaliśmy odpowiedzi takie oficjalne ze działamy na szkodę 
szkoły otrzymaliśmy odpowiedź w postaci zamurowania drzwi do III Liceum. Bez przesady nie 
możemy na kolanach chodzić do Pana Rektora a może coś pomożemy, a może cos pomożemy. 
Pomagamy pomimo takiej postawy Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej. Ja nie chciałem tego 
mówić ale skoro już Pan radny Nowakowski chciał wiedzieć jak wygląda współpraca i na czym 
polega ten opór to bardzo proszę. Dziękuję.”  
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: ”Jak zakładam już sam Pan Prezydent 
dokładnie potwierdził że współpraca jest zła i chyba nie potrzeba już podawać konkretnych 
przykładów bo Pan Prezydent je sam podał i sądzę że mógł podać jeszcze więcej że ta współpraca 
układa się źle. Natomiast jeśli chodzi o Komisję na której wspólnie byliśmy z Panem 
Przewodniczącym Krysztofiakiem to zachowanie wówczas i słowa wypowiadane na Komisji przez 
przedstawicieli Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica dobitnie świadczyły ze też z tej współpracy 
nie jest zadowolony. Oczywiście konkretnym przykładem były finanse, ja nie chciałem podnosić tu 
problemu tylko finansów bo miasto może i powinno i w dużej mierze na prawdę dobrze wywiązuje 
się z tego by wspierać finansowo wyższe uczelnie natomiast po raz kolejny nie uzyskałem 
odpowiedzi czy miasto znajduje jakiś pomysł na wyjście z tego impasu w jakim akurat znalazło się 
z PWSZ czy też na razie nie, nie wiem bo na razie nie usłyszałem odpowiedzi na to co dalej z tym 
konfliktem . Dziękuję.” 
 
 Pan prof. Janusz Zieliński powiedział: ”Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie Wysoka 
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Rado ja pozwolę sobie bardzo krótko ponieważ jest to historyczna jak słyszałem ostatnia Rada w tej 
kadencji chciałem podziękować w imieniu własnym ale również całej społeczności akademickiej 
Politechniki Warszawskiej w  Płocku i sądzę że uczelni płockich jeśli Ksiądz Rektor pozwoli to 
również za te cztery lata pomimo tutaj  dyskusji wsparcia uczelni płockich w ich trudnym dziele a 
myślę że mam prawo to mówić ponieważ pierwsze trzy lata kadencji tej Rady jako Rektor 
Politechniki w Płocku bezpośrednio współpracowałem z Państwem jak i z zarządem miasta. Mogę 
tylko wypowiadać się o swojej uczelni że jest to współpraca ze wszech miar dobra i konstruktywna 
za co dziękuję. Dziękuje również państwu za te deklaracje na przyszłość których tu dziś 
wysłuchałem są one niezwykle piękne, niezwykle budujące będziemy czerpać z nich siłę do 
dalszych działań ale niezależnie od tego jako zwłaszcza inżynier staram się stąpać twardo po ziemi i 
te nadzieje przekuwać na marzenia realne które pozwolą się spełnić w czasie może nie najbliższym 
ale nie dłużej niż dziesięciu lat bo mniej więcej w takich perspektywach czasu dwóch kadencji, 
trzech kadencji uczelnianych mierzy się czas realizacji dużych rozwojowych zamierzeń. To również 
Państwo sądzę że przyznają mi rację współpraca która musi opierać się na wzajemnych relacjach i 
tu Politechnika Warszawska jako w ogóle uczelnia sprawdza się nie najgorzej dlatego, że jesteśmy 
odpowiedzialnym partnerem dla Państwa bowiem co wielokrotnie Panu Prezydentowi 
wspominałem pieniądze które Państwo są łaskawi nam przekazywać na różne cele ze źródeł 
uczelnianych z Warszawy są przekazywane w skali roku w wskaźniku razy trzy m razy cztery 
rokrocznie to często jest milion a nawet więcej złotych pieniądze które Politechnika przekazuje z 
Warszawy do Płocka i które tu zostają tak więc w tym aspekcie , we wszystkich aspektach jesteśmy 
partnerem bardzo poważnym i księgozbiorów itd., również remontów i zaopatrywania się w 
aparaturę badawczą.  
Proszę państwa również fakt iż dzisiaj pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry doktorów 
habilitowanych, profesorów może odbywać się bo taka jest nowa ustawa obowiązująca w zasadzie 
tylko poprzez przyjmowanie tych ludzi na pierwszy etat do płocka w każdym innym wymiarze to są 
tylko przyjezdne osoby które następnie wyjeżdżają i przepraszam zapominają o Płocku . Dlatego 
też z dużą rozwagą ale od lat z resztą myśmy tez o to zabiegali należy przyznawać nieruchomości , 
działki itd. śmiem twierdzić pod warunkiem, że dana osoba zwiąże swoje losy z tym miastem, tak z 
resztą potęga uniwersytecka tworzyła się nie przez pięć lat, ale przez dwadzieścia kilka lat w 
Rzeszowie gdzie były uczelnie bez porównania większe niż w Płocku czy również w Zielonej 
Górze dlatego też panie Przewodniczący Panie Przewodniczący Panie Prezydencie Wysoka Rado 
kończąc z wielka nadzieją sądzę ze przekażę na uczelni na której za moment zacznie się 
posiedzenie rady Wydziału informację że Wysoka Rada, że Zarząd Miasta widzi potrzebę 
wspierania uczelni w Płocku w ich różnych charakterach i problemach ale tenże rozwój uzależniony 
jest owszem to jest banalne stwierdzenie od środków finansowych ale również od ludzi i wzajemnej 
życzliwości i współpracy . Chce powiedzieć że nie ma lepszego przełożenia jak osoby które z 
zaangażowaniem starają się współpracować na rzecz tego miasta w różnych swoich obszarach i tacy 
ludzie są. I ostatnie zdanie o Konwencie ponieważ byłem współzałożycielem Konwentu swego 
czasu i twórcą regulaminu działania tego konwentu i tam jest napisane wyraźnie co wówczas 
wszyscy Rektorzy przyjęli jednomyślnie że wszystkie decyzje, propozycje, oferty w stosunku do 
miasta będą zapadały jednomyślnie przez Konwent bo nie ma sensu w takim mieście jak Płock 
gdzie są cztery uczelnie żeby były rozbieżna zdania. W którymś momencie po mniej więcej roku 
działania Konwentu okazało się że jest uczelnia która przerwała współpracę. Konwent formalnie 
istnieje i teraz w rękach obecnych rektorów jest kwestia jak sobie z tym problemem poradzi. 
Dziękuję.” 
 
 
Ad. pkt 6 
 
Podjęcie uchwał w sprawach:   
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Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 
 
 
1)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 1078), 
 
 Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka przedstawiła autopoprawkę do projektu 
uchwały zamieszczonego na druku nr 1078.  
 
Autopoprawka na piśmie stanowi Załącznik Nr 7/1 do niniejszego protokołu.  
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: ”Panie Prezydencie Panie Przewodniczący 
Państwo Radni chciałbym tylko prosić o uzupełnienie materiału bo na dzisiaj mieliśmy takie 
uzupełnienie jako radni otrzymać dotyczące 220 tysięcy przeznaczone na POKiS. Na Komisji 
rozmawialiśmy o tym że i Pan dyrektor POKiS tłumaczył dlaczego te 220 tysięcy ma na kolejne 
imprezy przeznaczone ze część tych pieniędzy została już wydana na jakieś inne imprezy w trakcie 
roku które pojawiły się więc zabraknie pieniędzy na sylwestra przed Ratuszem, na wigilię przed 
ratuszem czy inne imprezy ja chciałbym po prostu w kwestii uzupełnienia tego materiału może nie 
publicznie ale jako radni na piśmie z podpisem Pana Prezydenta ile pieniędzy POKiS miał, ile 
wydał w ciągu tego czasu o ile za dużo i dlaczego za dużo. Ja nie wiem czy te wszystkie imprezy 
tutaj wyczytywane cokolwiek zmienią natomiast ja chciałbym po prostu mieć świadomość 
podnosząc rękę za tą uchwałą że wydawanie pieniędzy poprzez POKiS na różnego rodzaju imprezy 
odbywa się w sposób przejrzysty, bo ja w tej chwili tej pewności nie mam bo nie znam dokładnie 
cyfr informacji ile konkretne imprezy kosztowały i dlaczego akurat budżet POKiS został 
przekroczony o te 220 tysięcy  a jak rozumiem tyle brakuje by go jak gdyby zamknąć. Dziękuje 
bardzo.„ 
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca prezydenta miasta płocka powiedział: „Panie Przewodniczący 
Wysoka rado jedno uzupełnienie budżet POKiS nie został przekroczony, nie zostały wydane ponad 
to co POKiS posiada. Szanowni Państwo dostaliście w sierpniu materiał na temat wszystkich 
imprez kulturalnych zarówno POKiS jak i oddziału Kultury i sportu ja się dzisiaj odniosę do tych 
220 tysięcy jeżeli ten materiał nie będzie wystarczający to przygotujemy na pismie odpowiednie 
wyjaśnienia i przekażemy radnym . Wykaz kosztów poniesionych przez POKiS na dodatkowe 
zdania w 2006 roku dotyczy to IV Międzynarodowego festiwalu Muzyki Chóralnej tutaj budżet 
został nieco przekroczony z tego względu że nie wiedzieliśmy jakie chóry przyjadą do Płocka  w 
jakiej liczbie, czy to będą chóry płockie , polskie zagraniczne stąd jest przekroczenie budżetu. 
Projekt trasa, 650- lecie Płockiej Fary, uroczystości zygmuntowskie, Piknik Europejski, też koszty 
wyższe niż zakładaliśmy, Serata Italiana włoskie popołudnie na starówce, Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 2006 rok połaczone z Dniem Dziecka 85 rocznica odznaczenia Płocka 
Krzyżem Walecznych koszty wyjazdu chóru do Loznicy koszty nagrania materiału muzycznego 
Rizing , koszty płyty kapeli podwórkowej , koszty nagrania płyty aququ, koszty ochrony w okresie 
od 24.04 do maja 2006 roku chodzi tu o Międzynarodowy dzień Kaszanki, 650 lecie Fary. To są 
koszty około 250 tysięcy złotych natomiast imprezy które zostały jeszcze do zorganizowania przez 
POKiS w tym roku jest to Off Morf 2006 przegląd teatrów zaduszki jazzowe, mikołajki przed 
ratuszem wigilia przed ratuszem oraz sylwester przed ratuszem i to jest właśnie kwota 
wnioskowana przez nas w dzisiejszej uchwale dotyczącej zmian w budżecie dziękuje bardzo.„  
 
2)zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (druk nr 1062), 
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Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1062. 
 
 
 
3)nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta 
Płocka (druk nr 1070), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1070. 
 
 
4)zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na  nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 
941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 
Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia 
zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 (druk nr 1071), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1071. 
 
5)przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta 
Płocka, na 2007 rok” (druk nr 1072), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1072. 
 
 
6)zmiany Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta 
Płocka na rok 2006 zmienionej Uchwałą Nr 942/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. 
(druk nr 1073), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1073. 
 
7)zmiany warunków pracy i płacy Rzecznika Konsumentów (druk nr 1074), 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1074. 

 
8)przyjęcia Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” (druk nr 
1075), 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1075. 

 
9)zmiany uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej 
uchwałami : uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, uchwałą nr 
733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr 923/LIV/06 Rady 
Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku (druk nr 1076), 
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Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1076. 
 
 
10)przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka (druk nr 1077), 
 
 Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1077. 
 
 
11)przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w rejonie ulic : Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku 
(druk nr 1063), 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1063. 
 
12)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy 
Sierpeckiej w Płocku (druk nr 1064), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1064. 
 
13)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku 
(druk nr 1065), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1065. 
 
14)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy 
Sierpeckiej w Płocku (druk nr 1066), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1066. 
 
15)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej w Płocku 
(druk nr 1067), 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1067. 
 
16)nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa (druk nr 1068), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1068. 
 
17)nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa (druk nr 1069), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1069. 

 
17a)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku    (druk 
nr 1079), 
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: ”Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący 
Państwo radni ta uchwała dopiero właściwie na ostatniej komisji została wprowadzona, wczoraj 
mieliśmy okazje jako radni zapoznać się z ważna dla miasta i mieszkańców uchwała określającą 
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stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia do tego podatku i rzeczywiście ona część stawek 
pozostawia bez mian w części natomiast kosmetycznie właściwie o niecały nawet procent podnosi 
ten podatek. Ja nie wiem czy w związku z tym Panie Prezydencie nie lepsza byłoby decyzją po 
prostu nawet tak symbolicznie ale pozostawienie tych stawek na niezmienionym poziomie, żeby 
poszedł wyraźny sygnał do mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów że te podatki w naszym 
mieście nie ulegają podwyżce ja wiem ta podwyżka jest symboliczna natomiast ja chciałbym to 
poddać pod dyskusję zanim ewentualnie złożę wniosek czy nie można by tych stawek pozostawić 
na ubiegłorocznym poziomie . Proszę Pana Prezydenta o odpowiedź, sądzę że lepszym sygnałem 
byłoby pozostawienie tych stawek na niezmienionym poziomie.” 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: ”Panie Przewodniczący 
Szanowna Rado pozwólcie państwo ze z tego miejsca bardzo krótko otóż po pierwsze wysokość 
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku jest określana według tych zasad 
które przyjąłem cztery lata temu i tak w zakresie tych podatków które dotyczą mieszkańców miasta 
Płocka mam tu na myśli od budynków lub części mieszkalnych oraz powierzchni nie 
przekraczających 12 m2 po prostu garaży przydomowych zmian nie ma pozostają na 
dotychczasowym poziomie. Po drugie zaś korekta dotyczy tak jak Pan radny zauważył 
symbolicznych groszy w odniesieniu do podatków które zasilają w sposób znakomity budżet miasta 
Płocka, mam tu na myśli podatek od prowadzenia działalności gospodarczej i głównie PKN Orlen 
to są bardzo bardzo poważne kwoty podatku które gdybyśmy pozostawili na dotychczasowym 
poziomie to następne budżety miasta byłby po pierwsze mniejsze wprost ze względu na 
pozostawienie na dotychczasowym poziomie a po drugie wpłynęło by to w sposób pośredni na inne 
utracone dochody w postaci utraconych subwencji w postaci innych kwestii które otrzymujemy z 
budżetu państwa i jeśli świadomie rezygnujemy z podatków to niestety dostajemy rykoszetem nie 
mobilizację i nagrodę z tego tytułu ale również pomniejszone dochody z innego tytułu. Dlatego taki 
projekt uchwały po pierwsze w zakresie tych podatków które obciążają mieszkańców miasta Płocka 
nie zmieniamy nic a w zakresie innym zmieniamy kosmetycznie.” 
 
17b)otrzymania dofinansowania projektu pn. ”Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z 
infrastrukturą w Płocku – etap II i III” (druk nr 1080), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 1080 
 
17c) stawek oraz miejsc lokalizacji na targowiskach w mieście Płocku.  
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca prezydenta Miasta Płocka powiedział: ”Panie 
Przewodniczący Wysoka Rado chciałem się odnieść do tej propozycji która jest zawarta w 
projekcie uchwały. Tutaj myślę ze zakradł się pewien błąd Pan radny zgłaszając ten projekt 
uchwały podawał numer działki 554/4 mówiąc że to jest prywatna własność, ze właściciel jest 
wspaniałomyślny i chce za przysłowiowa złotówkę ta działkę przeznaczyć na działalność pod 
potrzeby części kupców z galerii handlowej Tyger. My to sprawdziliśmy, to jest problem jeśli jest 
projekt uchwały który nie ma parafki radcy prawnego i nie jest przeanalizowany przez uprawnione 
osoby w urzędzie miasta, to jest własność gminy ta działka która jest podawana w tym projekcie 
uchwały 554/4 jest to własność gminy Płock 554/3 jest to tez własność gminy Płock jest to bardzo 
malutka działeczka w dużej części zabudowana to jest pierwsze podwórze w prawo jak idziemy ul. 
Królewiecką, myślę ze to są zbyt małe przestrzenie pod taka działalność tym bardziej że nikt gminy 
się o to nie pytał czy może czy chce w ogóle tam prowadzić, tym bardziej ze wcześniej Pan 
Prezydent poinformował wysoką radę że oczekiwania kupców zostały spełnione i będzie to 
targowisko pod namiotem przy ul. Kobylińskiego. Moim zdaniem ten projekt uchwały ma taką 
wadę ze nie powinien być przyjęty.” 
 



21 

 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: ”Rzeczywiście podzielając intencję 
wnioskodawcy, którego szkoda że nie ma wśród nas a zarazem wątpliwości Pana prezydenta jako 
radny chciałbym w ogóle otrzymać ten projekt uchwały , ja go nie otrzymałem chciałbym się z nim 
zapoznać żebym mógł później w głosowaniu podjąć jakąś decyzję zgodną z własnym 
przekonaniem. Szkoda ze nie ma wnioskodawcy który być może odpowiedziałby na wątpliwości 
Pana Prezydenta i ewentualnie na pytania dotyczące właśnie  lokalizacji i warunków zgodnie z 
którymi kupcy mogliby na tych działkach handlować. Tutaj mamy bardzo mało informacji w tej 
chwili żeby podjąć jakąś decyzję.” 
 
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca prezydenta Miasta Płocka powiedział: ”Proszę państwa 
jeszcze jedna informacja sprawdzamy na bieżąco żeby państwu jak najwięcej informacji przekazać 
działka 554/4 ma powierzchnię 359 m2 a 554/3 310 m2 nie znajduję tych 4000 o których tu była 
mowa . Musi być błąd nie o te działki chodzi.” 
 
 
 Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział: ”Panie Przewodniczący, Panie 
Prezydencie Szanowni Państwo ja tak kątem oka widziałem treść tej uchwały, to nie jest taka prosta 
uchwała dlatego, że zorganizowanie targowiska rodzi bardzo wiele problemów z punktu widzenia 
prawa budowlanego. Dlatego temat ten jeżeli Państwo przyjmiecie z takimi błędami jakie tu są 
podejmiecie  Państwo uchwałę która będzie bezprzedmiotowa w sprawie ponieważ nie będzie 
dotyczyła tematu którym rada powinna się zajmować . Moja opinia jest taka żebyście Państwo w 
głosowaniu odrzucili ten projekt bo wywoła później problemy ten projekt . Dziękuję.” 
 
 
 Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka ogłosił przerwę w obradach od 
godz. 12.00 do godz. 12.30.  
 
 
Po przerwie obrady zostały wznowione o godz. 12.30. 
 
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał  
 

1) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 1078), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1078 wraz z 
autopoprawką . 
 
Wynik głosowania: 
za-10 
przeciw-5 
wstrzymało się-3 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1008/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmian 
w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok stanowi Załącznik Nr 8  do niniejszego protokołu.  
 
2)zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (druk nr 1062), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1062. 
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Wynik głosowania: 
za-18 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie  zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka stanowi 
Załącznik Nr 9  do niniejszego protokołu.  
 
 
3)nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta 
Płocka (druk nr 1070), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1070. 
 
Wynik głosowania: 
za-18 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie 
nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta 
Płocka stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.  
 
4)zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na  nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 
941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 
Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia 
zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 (druk nr 1071), 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1071. 
 
Wynik głosowania: 
za-18 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1011/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie  
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia 
zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na  nie środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 
Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta 
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Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
rok 2006 oraz Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 stanowi Załącznik Nr 11   do niniejszego protokołu.  
 
5)przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta 
Płocka, na 2007 rok” (druk nr 1072), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1072. 
 
Wynik głosowania: 
za-18 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1012/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta 
Płocka, na 2007 rok”  stanowi Załącznik Nr 12    do niniejszego protokołu.  
 
6)zmiany Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta 
Płocka na rok 2006 zmienionej Uchwałą Nr 942/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. 
(druk nr 1073), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1073. 
 
Wynik głosowania: 
za-18 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1013/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta 
Płocka na rok 2006 zmienionej Uchwałą Nr 942/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. 
stanowi Załącznik Nr 13    do niniejszego protokołu.  
 
7)zmiany warunków pracy i płacy Rzecznika Konsumentów (druk nr 1074), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1074. 
 
Wynik głosowania: 
za-18 
przeciw-0 
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wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1014/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmiany 
warunków pracy i płacy Rzecznika Konsumentów  stanowi Załącznik Nr 14  do niniejszego 
protokołu.  
 
8)przyjęcia Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” (druk nr 
1075), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1075. 
 
Wynik głosowania: 
za-16 
przeciw-0 
wstrzymało się-2 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1015/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmiany 
warunków pracy i płacy Rzecznika Konsumentów  stanowi Załącznik Nr 15  do niniejszego 
protokołu.  
 
9)zmiany uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej 
uchwałami: uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, uchwałą nr 
733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr 923/LIV/06 Rady 
Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku (druk nr 1076), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1076. 
 
Wynik głosowania: 
za-14 
przeciw-0 
wstrzymało się-4 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1016/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmiany 
uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami : 
uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 
Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka 
z dnia 28 marca 2006 roku stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.  
 
10)przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka (druk nr 1077), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1077. 
 
Wynik głosowania: 
za-19 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
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Uchwała Nr 1017/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka stanowi Załącznik 
Nr 17   do niniejszego protokołu.  
 
11)przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w rejonie ulic : Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku 
(druk nr 1063), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1063. 
 
Wynik głosowania: 
za-19 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1018/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w rejonie ulic : Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku  
stanowi Załącznik Nr 18   do niniejszego protokołu.  
 
12)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy 
Sierpeckiej w Płocku (druk nr 1064), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1064. 
 
Wynik głosowania: 
za-20 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1019/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie  
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy 
Sierpeckiej w Płocku stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu.  
 
13)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku 
(druk nr 1065), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1065. 
 
Wynik głosowania: 
za-20 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1020/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie  
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku 
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stanowi Załącznik Nr 20  do niniejszego protokołu.  
 
14)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy 
Sierpeckiej w Płocku (druk nr 1066), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1066. 
 
Wynik głosowania: 
za-20 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1021/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie  
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy 
Sierpeckiej w Płocku stanowi Załącznik Nr 21   do niniejszego protokołu.  
 
15)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej w Płocku 
(druk nr 1067), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1067. 
 
Wynik głosowania: 
za-20 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1022/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie 
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej w Płocku 
stanowi Załącznik Nr 22    do niniejszego protokołu.  
 
16)nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa (druk nr 1068), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1068. 
 
Wynik głosowania: 
za-19 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1023/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie 
nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
Skarbu Państwa  stanowi Załącznik Nr 23    do niniejszego protokołu.  
 
17)nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa (druk nr 1069), 
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Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1069. 
 
Wynik głosowania: 
za-20 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1024/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie 
nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa stanowi Załącznik Nr 24   do niniejszego protokołu.  
 
17a)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku    (druk 
nr 1079), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1079. 
 
Wynik głosowania: 
za-12 
przeciw-4 
wstrzymało się-5 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1025/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku stanowi 
Załącznik Nr 25    do niniejszego protokołu.  
 
17b)otrzymania dofinansowania projektu pn. ”Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z 
infrastrukturą w Płocku – etap II i III” (druk nr 1080), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 1080. 
 
Wynik głosowania: 
za-13 
przeciw-0 
wstrzymało się-5 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 1026/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie 
otrzymania dofinansowania projektu pn. ”Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z 
infrastrukturą w Płocku – etap II i III”   stanowi Załącznik Nr 26  do niniejszego protokołu.  
 
17c) stawek oraz miejsc lokalizacji na targowiskach w mieście Płocku.  
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały w sprawie stawek oraz miejsc lokalizacji na 
targowiskach w mieście Płocku. 
Wynik głosowania: 
za-9 
przeciw-9 
wstrzymało się-3 
W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta. 
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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  27.09 do 23.10 br. Poinformował: 
– wraz z Zastępcami Prezydenta dokonano otwarcia przedszkola na Podolszycach Południu i 

nadania imienia Jasia i Małgosi, 
– dokonano otwarcia boisk szkolnych przy Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w ramach kolejnej 

serii i projektu odnowy boisk przyszkolnych, 
– wręczono najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia Prezesa Rady Ministrów , 
– wręczono nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
– spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z członkami Związku Oświaty i Wychowania 

NSZZ Solidarność, 
– kolejnych kilka par obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego z tej okazji 

organizowane są bardziej uroczyste spotkania dla samych jubilatów oraz ich najbliższych 
rodzin, 

– otworzyliśmy VI sympozjum polskiego klubu koloproktologii w Płocku, 
– braliśmy udział w VIII Konferencji Pracodawców Ratownictwa medycznego która również 

dzięki staraniom naszego radnego Pana Krzysztofa Rolirada odbyła się w Płocku , 
– kolejnych 26 mieszkań w ramach programu rewitalizacji starówki oddaliśmy nowym 

właścicielom , przy okazji odnowiliśmy kawałek starego miasta na ul. Kwiatka , 
– odbywały się inauguracje roków akademickich w płockich uczelniach wyższych a także 

Stowarzyszenia Trzeciego Wieku, 
– Spotkania promujące bezprzewodowy Internet w kilku wyższych uczelniach, 
– spotkania z organizacjami kombatanckimi  na tradycyjnym corocznym spotkaniu kombatantów, 
– odbyła się impreza promująca integrację i aktywność zawodową osób niepełnosprawnych, 
– otwarcie wystawy prac plastycznych oczami duszy z okazji światowego dnia osoby chorej 

psychicznie, 
– udział w finale regionalnego konkursu na mówcę znakomitego Północnego Mazowsza w 

płockiej Małachowiance, 
– odbyło się kolejne szkolenie CIFAL Płock w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego, 
– CIFAL zorganizował bardzo prestiżową konferencję na temat zrównoważonego rozwoju miast 

w polityce spójności Unii Europejskiej, 
– Odbył się Zarząd i zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego, 
– odebranie I miejsca  w rankingu inwestycyjnym „Wspólnoty” dla samorządów za lata 2003-

2005 w kategorii miast na prawach powiatu, 
– otworzyliśmy nową Galerię Sztuki z bardzo prestiżową wystawą Beksińskiego, 
– z okazji Dnia papieskiego odbył się koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej oraz posadzony 

został specjalny dąb Papieski leśnicy płoccy wykazali się tą piękna inicjatywą, 
– Spotkanie z załogą i  związkami zawodowymi Wodociągów Płockich Sp. z o.o.  
– Otwarcie wybiegu dla pingwinów, 
– Spotkanie z przedstawicielami delegacji z Gruzji przebywającymi w Płocku z wizytą studyjną, 
– Otwarcie forum organizacji pozarządowych, 
– Odbiór I etapu ul. Długiej, 
– Jubileusz 55 – lecia Polskiego Związku Niewidomych Koła Terenowego w Płocku, 
– Spotkanie Loży Płockiej BCC, 
– Spotkania z handlowcami Centrum handlowego „TAYGER”, 
– Otwarcie stacji paliw Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. z najniższa ceną w Płocku, na 
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Mazowszu  
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka poza wspólnymi spotkaniami    
 również brał udział w następujących uroczystościach: 
– uroczystości z okazji tradycyjnego corocznego dnia budowlanych w Płocku 
– udział w spotkaniu z Panem Sobiesławem Zasadą na temat realizacji inwestycji 

zagospodarowania terenu na Podolszycach Południu realizacja tej inwestycji będzie 
kontynuowana, 

– uczestniczył w konferencji pn. Zrównoważony rozwój miast w polityce spójności UE  
– uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami maltalńskiej służby medycznej  
– brał udział w przekazaniu samochodu na potrzeby hospicjum prowadzonego w naszym mieście 

partnerskim w Bielcach , 
– reprezentował miasto w II płockim przedszkolnym festiwalu piosenki religijnej który odbył się 

w płockiej Farze, 
– reprezentował miasto podczas uroczystego otwarcia kolejnej instalacji modyfikacji asfaltów 

drogowych w Orlen Asfalt, 
– brał udział w uroczystości poświęcenia i przekazania ambulansów dla Płockiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego  
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka  

– brał udział przy wręczaniu kluczy do nowych mieszkań przy ul. Kwiatka, 
– brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Zakładów karnych w Bawarii w Niemczech, 
– brał udział w posiedzeniu zespołu opiniującego wydatki z Miejskiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
– w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Płocki Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z 

o.o., 
– brał bardzo aktywny udział nie tylko w otwarciu ale również w procesie inwestycyjnym budowy 

infrastruktury a szczególnie dróg wewnętrznych PPPT tj ul. Długa i szereg dróg wewnętrznych , 
– pod jego szczególnym nadzorem było przygotowywanie poszczególnych etapów stacji paliw 

Komunikacji Miejskiej  
– oraz pomyślne załatwienie problemu kupców dotychczas prowadzących swoją działalność w 

Tygerze. 
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka  

– brał udział w posiedzeniach Rady Społecznej SZPZOZ, 
– w podsumowaniu lokalnej kampanii pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł”  
– udział w uroczystym otwarciu Miejskiego Przedszkola Nr 4  
– otwarciu boisk Gimnazjum Nr 2 rozegraliśmy tam dwa spotkania z nauczycielami wychowania 

fizycznego i nie tylko  oraz z uczniami zajęliśmy drugie miejsce wygrali oczywiście uczniowie, 
– spotkaliśmy się z dziećmi w Szkole Podstawowej Nr 11  
– wręczył nagrody zawodnikom biorącym udział w XV Biegu Tumskim, 
– otwarcie wystawy Zdzisława Beksińskiego w PGS  
– uczestniczył w spotkaniu osób niepełnosprawnych połączonym z piknikiem integracyjnym, 
– w wyjazdowym szkoleniu nt. Lokalnych forów kultury  
– udział w uroczystym apelu z okazji 40 rocznicy pobytu Ks. Kard. Karola Wojtyły w Radziwiu w 

dniu patrona szkoły oraz w dniu Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w 
Płocku. 

 
 Pan Mirosław Milewski przedstawił informację Prezydenta Miasta Płocka z wykonania 
oświadczeń majątkowych złożonych w 2006 roku. Informacja na piśmie stanowi Załącznik Nr 27   
do niniejszego protokołu.  
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka przekazał informację nt. stawki podatku 
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rolnego i leśnego na 2007 rok. Zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym podatek leśny od 1 ha lasu 
za rok podatkowy wynosi równoważność pieniężną 0,22 m3 drewna obliczonej według średniej 
ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy . Jako podstawę do wymiaru podatku leśnego za rok 2007 przyjęto 
średnią cenę sprzedaży drewna przez okres pierwszych trzech kwartałów tego roku w kwocie 133, 
70 za m3. Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za 2007 rok wyniesie 29, 41 zł . To zostało 
wyliczone jako iloczyn średniej sprzedaży drewna w kwocie 133,70 i równoznacznika 0,22 m3, 
będzie to stawka wyższa o 1,76 % od tej która obowiązywała w roku bieżącym. 
Na pod stawie ustawy o podatku rolnym podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha 
przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta i od 1 ha 
pozostałych gruntów zakwalifikowanych jako użytki rolne równowartość pieniężną 5q żyta. 
Obliczone według średniej ceny skupu żyta przez pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy jako podstawę podatku na przyszły rok średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów br. w kwocie 35,52 za 1q . Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego 
gruntów gospodarstw rolnych za 2007 rok wyniesie 88,80 co zostało przeliczone jako iloczyn 
średniej ceny skupu żyta w kwocie 35,52 i równoważnika 2,5q . Stawka podatku rolnego od 1ha 
pozostałych gruntów rolnych na przyszły rok wyniesie 177, 60 co jest iloczynem średniej ceny 
skupu żyta w kwocie 35, 52 i równoważnika 5q. 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka poinformował że w omawianym terminie 
Państwo Radni zgłosili 17 interpelacji, 15 na sesji Rady i 2 pomiędzy sesjami rady.  
Od początku kadencji zgłosiliście Państwo 1809 interpelacji. 
W omawianym okresie wydano ogółem 140 delegacji służbowych dla pracowników Urzędu Miasta 
Płocka. 
Dla Pana Tomasza Kolczyńskiego do Włocławka na Konferencje dotyczącą Projektu URBAMAS . 
Dla Sekretarza miasta w dniu 5.10 do Poznania  
dla Pana Dariusza Zawidzkiego w dniu 6.10 do Bydgoszczy  
dla Skarbnika Miasta do Warszawy do Ministerstwa Transportu  
dla Pana Piotra Kubery w dniu 18.10 do Olsztyna na udział w lokalnym forum kultury. 
 
Informację nt. realizacji zadania p.n. budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami 
Radni otrzymali na piśmie.  
Pan Prezydent powiedział: ”chciałbym tylko podtrzymać swoją deklarację oparte na deklaracji 
generalnego wykonawcy budowy dróg dojazdowych, ze 10 listopada br. będziemy mogli przejechać 
przez most bezpiecznie. Także już dziś w imieniu wykonawcy generalnego zapraszam, kto 
przejedzie przez most w tym dniu za pewne będzie czekała na drugim brzegu niespodzianka, nie w 
postaci urwanej drogi tylko mała rzeczowa niespodzianka.  
 
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka złożył informację nt. wniesienia udziałów do 
spółek prawa handlowego w których gmina posiada 100% udziałów lub w których jej udział jest 
równy bądź przekraczający 50% akcji w kapitale zakładowym. Rzecz dotyczy wniesienia udziałów i 
spółki do dwóch spółek PPPT S.A. W sprawie wniesienia do spółki w sprawie wniesienia do spółki 
wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwała 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w dni 5.10. br. dokonano podwyższenia kapitału 
zakładowego  o kwotę 1.489.340 zł w drodze emisji 148.934 akcji nowych z serii F akcji imiennych 
uprzywilejowanych co do głosu prawo do dwóch głosów przypadających na jedną akcję o wartości 
nominalnej 10 zł  każda. Akcje serii F objęło miasto w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej 
do akcjonariuszy. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników w dniu 3.10 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.900.000 zł 
przez ustanowienie 3.800 udziałów po 500 zł każdy. Kapitał zakładowy po podwyższeniu wynosi 
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5.526.000 i dzieli się na 11.052 udziały po 500 zł każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym 
kapitale objął dotychczasowy wspólnik gmina Płock. Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym 
pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta na rok bieżący. 
 
Pan Mirosław Milewski powiedział: jesteśmy pierwszym w Polsce urzędem administracji 
samorządowej który budując zintegrowany system zarządzania spełnił wymagania z zakresu 
bezpieczeństwa informacji. Zapewnienie poufności oraz integralności przechowywanych i 
przetwarzanych danych ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania praworządnego 
wykonywania podstawowych zadań oraz buduje wizerunek wiarygodnego partnera zarówno na 
płaszczyźnie administracyjnej jak i biznesowej. We wrześniu i październiku tego roku odbyły się 
audyty certyfikujące na zgodność Zintegrowanego systemu zarządzana z wymaganiami norm 
środowiskowych, bhp oraz bezpieczeństwa informacji są to normy ISO 14001 i ISO 27001 ISO 
18001 . Proces audytowania zakończył się sukcesem w dniu 20.10. br.. Bardzo się cieszę, że 
również pod względem bezpieczeństwa informacji jesteśmy najlepsi spośród polskich miast.  
Od 10 listopada br. w tej auli ratusza będzie emitowany film „Karol Papież który pozostał 
człowiekiem „będzie emitowany przez okres 10 dni, jeśli będzie zapotrzebowanie mieszkańców 
miasta również dłużej. Serdecznie zapraszam.  
Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę, za to ze mogliśmy dobrze dla miasta 
współpracować a także dziękuje za emocje których Państwo dostarczaliście i mnie i nam 
wszystkim, za słowa krytyki a szczególnie te słowa krytyki które bardzo pomagały i mnie i moim 
współpracownikom w bieżącej pracy. Wiem, że nie wszyscy z Państwa ubiegają się o ponowną 
reelekcję więc wypada mi tym wszystkim osobom życzyć wszystkiego co najlepsze zarówno w 
życiu zawodowym jak i rodzinnym odwiedzajcie nas czasami a wszystkim którzy stanęli do walki o 
urząd prezydenta bądź radnego miasta Płocka życzę udanych wyborów i abyśmy w takim składzie 
spotkali się za kilkadziesiąt dni . Wszystkiego dobrego . Dziękuję bardzo.„ 

 
  
Ad. pkt 8  
 
 Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami. 
 
  Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował:  
– „28.09 na zaproszenie dyrekcji Szkół Budowlanych Pan Tomasz Korga brał udział w spotkaniu 

samorządów uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym, 
– inauguracja roku akademickiego ja uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego na 

Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica, Politechnice 
Warszawskiej w Płocku oraz w PWSZ  

– Pan Tomasz Korga uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższym 
Seminarium Duchownym, 

– 6.10 Pan Tomasz Korga uczestniczył w uroczystym otwarciu Miejskiego przedszkola Nr 4 w 
Płocku oraz w nadaniu imienia Jasia i Małgosi , 

– 6.10 braliśmy udział w koncercie Płockiej Orkiestry Symfonicznej Psalmy Dawida, 
– 11.10 Pan Tomasz Korga uczestniczył w zebraniu Rady Osiedla Rembielińskiego  
– 15.10 uczestniczyliśmy w koncercie z okazji Dnia Papieskiego  
– 17. 10 odbyło się spotkanie przedsesyjne  
– przyjmowaliśmy interesantów  
–  braliśmy udział w pracach Komisji  
Ze swojej strony chcę podziękować za współpracę wszystkim z którymi współpracowałem, 
szczególne podziękowania dla Biura Rady, startującym życzę jak najlepszych wyników . 
Wszystkiego dobrego. Dziękuję.„ 
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 Ad. pkt 9 
 
 Interpelacje i zapytania radnych. 
  
 W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw. 
 
 Ad. pkt 10 
 
Odpowiedzi na interpelacje. 
  
 W tym punkcie zebrani nie zgłosili żadnych spraw.  
 
 Ad. Pkt 11 
 
 Sprawy różne. 
 
  Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: ”Panie Przewodniczący 
Wysoka Rado na Komisji Polityki Społecznej Pani dyrektor Adasiewicz, że na sesji zostanie 
przekazana informacja na temat umowy podpisanej pomiędzy Płocka Galerią Sztuki a Państwem 
Małgorzatą i Mariuszem Brzostowskimi jest to umowa dzierżawy dotycząca Płockiej Galerii Sztuki. 
Umowa jest podpisana na okres 25 lat, chodzi o budynek o powierzchni 848,4 m2 położony na 
działce o pow. 1790 m2 . Dzierżawca zobowiązał się płacić wydzierżawiającemu czynsz 
dzierżawny miesięczny kwotę 16.000 zł do dnia 27 każdego miesiąca . Miasto posiada prawo 
pierwokupu tej nieruchomości. Z rozmów z państwem Małgorzatą i Mariuszem Brzostowskimi 
wynika, że prawdopodobnie zaproponują miastu zakup tej nieruchomości. Chciałem dodać że 
miasto wydało pieniądze tylko i wyłącznie na wyposażenie galerii cały remont został pokryty ze 
środków finansowych Państwa Brzostowskich. Dodam ze galeria w Teatrze miała powierzchnię 
291,5 m2 tam płaciliśmy 15 zł za m2 . Dziękuje bardzo.” 
 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, że przed sesją 
do wszystkich skrytek Państwa radnych została przekazana informacja Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Płocka na temat złożonych oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta Płocka.  
 
 Ad. pkt 12 
 
 Podsumowanie pracy Komisji i Rady Miasta Płocka w kadencji 2002-2006. 
 
 Pani Violetta Kulpa Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady 
Miasta Płocka przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji za ostatni rok jak również w całej 
kadencji . Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 28   do niniejszego protokołu. 
 
 Pani Elżbieta Popczuk Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka 
przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji  w kadencji  2002-2006 jak również ostatniego roku. 
Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu. 
 
 Pani Barbara Smardzewska -Czmiel Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Rozwoju i 
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji  za okres 
od stycznia do października br.  Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu. 
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 Pan Marek Krysztofiak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej przedstawił 
sprawozdanie z pracy Komisji  za okres od stycznia do października 2006 r. Sprawozdanie stanowi 
Załącznik Nr 31   do niniejszego protokołu. 
 
 Pan Zbigniew Nowak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka 
przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w  kadencji  2002-2006. Sprawozdanie stanowi 
Załącznik Nr 32   do niniejszego protokołu. 
 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z 
działalności Rady Miasta Płocka w kadencji 2002-2006. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 33   
do niniejszego protokołu. 
 
 
 W tym punkcie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka Pan Tomasz Korga i Pan Lech Latarski 
wręczyli obecnym na sesji Radnym Rady Miasta Płocka w kadencji 2002-2006 okolicznościowe 
podziękowania za pracę w mijającej kadencji.  
 
Ad. pkt 13 
 
Zamknięcie obrad LXII  Sesji Rady Miasta Płocka. 
 
 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady LXII 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  
 
 
 
 
Uwaga: załączniki do protokołu Biuro Obsługi Rady Miasta udostępnia na wniosek, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U.01.112.1198) 
 
 
 
 
 
 
 


