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PROTOKÓŁ NR XVIII/07
Z OBRAD XVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA

ODBYTEJ W DNIU 28 grudnia 2007 roku

Sesja rozpoczęła się o godz.10.10, a zakończyła o godz.13.50.

Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Stan radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecni - 0

Osób zaproszonych - 82
Obecnych - 56
 
Listy obecności stanowią Załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego protokołu.

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

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

Projekt porządku obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:  
1/ Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku.
3/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
4/ Podjęcie uchwał w sprawach:  

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1) uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2008 (druk nr 265):

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) odczytanie wniosków i  opinii Komisji stałych,
c) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zgłoszonych do projektu 
   budżetu wniosków i zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i   
     Gospodarki Finansowej, 

2)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 270),
3)wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku  

           budżetowego (druk nr 271), 
4)wydania opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier (salon gier na automatach) w Płocku przy 
   Alejach Floriana Kobylińskiego 4 (druk nr 263),
5)zmieniająca uchwałę nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. (druk nr 264), 
6)wyrażenia zgody na zawarcie przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku umów na 
   okres  przekraczający rok budżetowy (druk nr 266), 
7)wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku umów na 
    okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 267), 
8) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2008 rok (druk nr 268), 
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9) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2008 rok (druk nr 269).  

 Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał 
5/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
6/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta 
    Płocka. 
7/ Interpelacje i zapytania radnych.
8/ Odpowiedzi na interpelacje.
9/ Sprawy różne.
10/Zamknięcie obrad XVIII  Sesji Rady Miasta Płocka.

Pan Tomasz Korga  Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował,  że 
wpłynęły propozycje zmian porządku obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.  Zwrócił 
się do Pana Pawła Kolczyńskiego Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka o zapoznanie 
zebranych z treścią pism, w których Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka 
zwraca się o poszerzenie porządku obrad XVIII Sesji Rady Miasta o projekty uchwał. 

Pan Paweł Kolczyński Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka odczytał pisma:

-  pismo  nr  ONW.0719/308/2007  z  dnia  20  grudnia  2007  roku  w  sprawie 
wprowadzenia do porządku 
obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie  porozumienia  międzygminnego  w zakresie  prowadzenia  gminnego 
transportu zbiorowego (druk nr 272) (pismo stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu),

- pismo nr WZS.0150-25/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia 
do porządku obrad 
XVIII Sesji Rady Miasta Płocka projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie  umów  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  okres  przekraczający  rok 
budżetowy (druk nr 273)  (pismo stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Pan Tomasz Korga  Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż w 
dniu dzisiejszym głosowanie odbędzie się nie przy pomocy systemu do głosowania, 
ale ręcznie.  Poinformował również, iż Pani radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka 
zwróciła się z prośbą o umożliwienie jej zabrania głosu po zakończeniu I Etapu Sesji. 

Pan  radny  Piotr  Nowicki powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie 
Prezydencie! Wysoka Rado! Chodzi mi o druk nr 273 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na okres przekraczający rok budżetowy. Ja bym 
chciał, żebyśmy może tym dokumentem zajmowali się nie na dzisiejszej sesji, tylko 
na sesji następnej, gdyż skutki finansowe tej uchwały to są w okresie trzech lat 
ponad 2 mln zł. W związku z tym, że są to tak ogromne pieniądze, to chcielibyśmy 
się  dowiedzieć  coś  więcej  na  temat  tych zadań,  które  za  te  pieniądze  zostałyby 
zrealizowane przez te stowarzyszenia. Ponadto nie wiem, dlaczego tylko wystąpiła 
Parafia św. Stanisława Kostki, Parafia św. Benedykta, Parafia św. Ducha i Katolickie 
Stowarzyszenie  Pomocy  i  św.  Brata  Alberta  w  Płocku.  Czy  inne  parafie  nie 
występowały o stosowne dofinansowania? Tutaj z tym projektem uchwały wiąże się 
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wiele pytań, w związku z tym chcielibyśmy zadać te pytania podczas obrad komisji i 
szczegółowo wywiedzieć się i rozwiązać wszystkie wątpliwości, które tutaj się nam 
nasuwają. Dziękuję.”        

Pan  Piotr  Kubera  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja wnioskuję jednak, żeby przyjąć tą uchwałę na 
dzisiejszej Sesji z kliku powodów. Nie wiem, czy Pan radny się orientuje, ale my już 
ostatnio umowy również podpisywaliśmy na 3 lata z organizacjami pozarządowymi, z 
parafiami.  Są to pieniądze na kluby profilaktyki  środowiskowej,   czyli  prowadzą 
zajęcia z dziećmi i młodzieżą biedną, z rodzin trudnych. Nieprzyjęcie tej uchwały 
dzisiaj spowoduje taką konsekwencję, że na miesiąc styczeń organizacje wymienione 
w  tych  dokumentach  nie   dostaną  dofinansowania.  Ogłosiliśmy  konkurs  w 
październiku. 30 dni w prasie. Później cała procedura rozpatrywania. Udało nam się 
przed tą Sesją rozstrzygnąć konkurs pozytywnie. Dodam do tego Pana pytania, że 
jeszcze  złożyła  Parafia  św.  Stanisława  Kostki  drugi  wniosek  na  drugi  klub 
profilaktyki środowiskowej. Komisja uznała, że rozszerzy wiek i będzie funkcjonował 
jeden klub profilaktyki środowiskowej z tego względu, że były pewne zastrzeżenia co 
do rozliczeń w Parafii św. Stanisława Kostki i ze względów formalnych odrzucony 
został wniosek ZHP, ponieważ Komenda Hufca złożyła wniosek, a osobowość prawną 
posiada Chorągiew, już dokładnie nie pamiętam struktury organizacyjnej ZHP. W 
tym zakresie konkurs będzie powtórzony. I powiem szczerze – my chcemy, żeby coraz 
więcej             organizacji pozarządowych i parafii zgłaszało się do tego konkursu. 
Wielokrotnie  występowaliśmy  z  zapytaniami  do  spółdzielni  mieszkaniowych,  do 
naszych  jednostek,  czy  posiadają  wolne  lokale  na  prowadzenie  tego  typu 
działalności: klubów profilaktyki środkowej bądź świetlicy środowiskowej. Ostatnio 
również były podpisane umowy na 3 lata. Wygasają w tym roku. W tej chwili również 
na 3 lata chcemy podpisać umowę. Czyli konsekwencją nieprzyjęcia tej uchwały 
dzisiaj będzie po prostu brak finansowania w styczniu tych organizacji i parafii.”   

Pan Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poddał  pod 
głosowanie wnioski dotyczące poszerzenia porządku obrad o dwa projekty uchwał:

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  w zakresie  
prowadzenia gminnego transportu zbiorowego (druk nr 272)
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zamieszczonego na druku 
nr 272 głosowało 19 radnych, 0 – przeciw i 6 – wstrzymało się od głosu, wobec czego 
porządek obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka został poszerzony. Projekt uchwały 
zamieszczony na druku nr 272 został zamieszczony w pkt. 4 jako ppkt. 10.

-  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z organizacjami pozarządowymi i  
innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  okres 
przekraczający rok budżetowy (druk nr 273)
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zamieszczonego na druku 
nr 273 głosowało 19 radnych, 0 – przeciw i 6 – wstrzymało się od głosu, wobec czego 
porządek obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka został poszerzony. Projekt uchwały 
zamieszczony na druku nr 272 został zamieszczony w pkt. 4 jako ppkt. 11.

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał 
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się następująco:   
1/ Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku.
3/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
4/ Podjęcie uchwał w sprawach:  

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1) uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2008 (druk nr 265):

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) odczytanie wniosków i  opinii Komisji stałych,
c) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zgłoszonych do projektu 
   budżetu wniosków i zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i   
   Gospodarki Finansowej, 

2) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 270),
3)wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku   

budżetowego (druk nr 271), 
4) wydania opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier (salon gier na automatach) w Płocku przy 

Alejach Floriana Kobylińskiego 4 (druk nr 263),
5) zmieniająca uchwałę nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. (druk nr 264), 
6) wyrażenia zgody na zawarcie przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku umów na 

okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 266), 
7) wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku umów na 

okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 267), 
8) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2008 rok (druk nr 268), 
9) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2008 rok (druk nr 269),
10)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  w zakresie prowadzenia 

gminnego transportu zbiorowego (druk nr 272), 
11)wyrażenia zgody na zawarcie umów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na okres przekraczający rok budżetowy (druk 
nr 273).

 Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał 
5/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
6/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta
    Płocka. 
7/ Interpelacje i zapytania radnych.
8/ Odpowiedzi na interpelacje.
9/ Sprawy różne.
10/Zamknięcie obrad XVIII  Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 2
 Protokół  z  obrad  XVI Sesji  Rady Miasta  Płocka z  dnia  27 listopada 2007 roku został 

przyjęty w wyniku głosowania (za głosowało - 22 radnych, przeciw – 0,  3 – wstrzymało się o 
głosu).
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Ad. pkt 3

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków została zaproponowana Pani radna Grażyna Cieślik 
(zgłoszenia dokonała Pani radna Wioletta Kulpa). Do składu Komisji Uchwał i Wniosków swoją 
kandydaturę zaproponowała również Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel. Zgłoszone radne 
wyraziły zgodę na kandydowanie do Komisji Uchwał i Wniosków. 
W wyniku głosowania (25 głosów - za,    0 - przeciw,   0 - wstrzymujących) Komisja Uchwał i 
Wniosków została powołana w proponowanym składzie.

Komisja Uchwał i Wniosków : 
– Pani radna Grażyna Cieślik,
– Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel. 

Ad. pkt 4
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach:

1) uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2008 (druk nr 265)  

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Pani  radna  Wioletta  Kulpa Przewodnicząca  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki 
Finansowej  odczytała  Uchwałę  nr  343/2007/P  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  w  Warszawie  z  dnia  11  grudnia  2007  roku  w  sprawie  wydania  opinii  o 
przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2008 
rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu (Uchwała nr 343/2007/P stanowi  Załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu).  

b) odczytanie wniosków i  opinii Komisji stałych

Pani  radna  Wioletta  Kulpa Przewodnicząca  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki 
Finansowej odczytała opinie Komisji stałych:

– Opinia nr 2/07 Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka na posiedzeniu w 
dniu 3 grudnia 2007 roku zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu miasta Płocka na 2008 rok.
Wynik głosowania:
 za – 4
 przeciw – 0
 wstrzymało się – 2
(opinia stanowi Załącznik nr 9  do niniejszego protokołu)

–  Opinia nr 5/07 Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej– Komisja Skarbu, Budżetu i  
Gospodarki Finansowej na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2007 roku zaopiniowała pozytywnie 
projekt budżetu miasta Płocka na 2008 rok.
Wynik głosowania:
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 za – 5
 przeciw – 2
 wstrzymało się – 1
(opinia stanowi Załącznik nr 10  do niniejszego protokołu)

– Opinia  nr  3/07  Komisji  Gospodarki  Komunalnej–  Komisja  Gospodarki  Komunalnej  na 
posiedzeniu w dniu 06.12. 2007 roku zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu miasta Płocka 
na 2008 rok.
Wynik głosowania:
 za – 5
 przeciw – 0
 wstrzymało się – 3
(opinia stanowi Załącznik nr 11  do niniejszego protokołu)

– Opinia nr 3/07 Komisji Polityki Społecznej– Komisja Polityki Społecznej RMP na posiedzeniu  
w dniu 4 grudnia 2007 roku zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu miasta Płocka na 2008 
rok.
Wynik głosowania:
 za – 4
 przeciw – 3
 wstrzymało się – 2
(opinia stanowi Załącznik nr 12  do niniejszego protokołu)

– Opinia nr 3/07 Komisji  Inwestycji,  Rozwoju i  Bezpieczeństwa Miasta–  Komisja  Inwestycji,  
Rozwoju i  Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 15.12.2007 roku zaopiniowała pozytywnie  
projekt budżetu miasta Płocka na 2008 rok.
Wynik głosowania:
 za – 3
 przeciw – 1
 wstrzymało się – 1
(opinia stanowi Załącznik nr 13  do niniejszego protokołu)

Pani  radna  Wioletta  Kulpa Przewodnicząca  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki 
Finansowej  odczytała  katalog wniosków do projektu  budżetu  miasta  na  2008 rok,  zgłoszonych 
przez Komisje Rady Miasta Płocka: 

Komisja Rewizyjna 
Komisja  nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu.

Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej 
Komisja  nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu.

Komisja Gospodarki Komunalnej

Wniosek Nr 18 /07
W budżecie miasta Płocka na rok 2008 wprowadzić poprawkę w pozycji Zakład Usług Miejskich  
„Muniserwis'' - Różne zadania zlecone przez U. M. Płocka zapis 200 tys. zł. - zagospodarowanie  
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zaplecza Domu Darmstadt. 
Źródło finansowania:  Sumę 200 tys. zł  proszę zdjąć z pozycji -Utrzymanie amfiteatru – Płocki  
Ośrodek Kultury i Sztuki.
(Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu)

Komisja Polityki Społecznej

Wniosek Nr 5/07
Uwzględnienie w budżecie na 2008 rok urządzenia boisk sportowych  na :
- Osiedlu Zielony Jar – działka nr 3187/2 przy ulicy Batalionu Parasol
- Osiedlu Podolszyce Północ obok górki saneczkowej
Źródło finansowania: z budowy Centrum Sportów Walki ok. 200 000,00  tysięcy (jest str.173).
(Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu)
Wniosek Nr 6/07
Uwzględnienie w budżecie na 2008 rok zorganizowania „ spacerników ''dla psów na obrzeżach  
osiedli .
Źródło finansowania: ok. 20 – 30 tys ( 95 /WIMI/I/6 ) - jest 1 milion str.174. 
(Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu)

Wniosek Nr 7 / 07
Wymiana chodnika wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 23 – sprawa pilna
Źródło finansowania: ok.20 tys. poz. 90/WIMI/I/6   (str. 172.)
(Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu)

Wniosek Nr 8 / 07
Uwzględnienie w budżecie na 2008 rok budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na  
ul. Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ul. Walecznych obok Strażnicy 
Źródło finansowania: środki Zarządu Dróg poz. 83/WGKI/I6   - str. 169.
(Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu)

Wniosek Nr 9/07
Opracowanie koncepcji aby w Parku Północnym mogły odbywać się koncerty dla mieszkańców  
osiedli – Zielony Jar , Podolszyce Północ i  Południe.
Źródło finansowania: ok. 30 tysięcy 56/WGMII/I/G  - (str.153).
(Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu)

Wniosek Nr 10/07
Uwzględnienie w budżecie  na 2008 rok budowy hali sportowej oraz modernizacji boisk sportowych 
w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 przy ul. Mościckiego – Opracowanie dokumentacji technicznej.
Źródło finansowania: ze środków przeznaczonych dla ARS Sp. z o.o. Nr 61/ONW/I/G.
(Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu)

Wniosek Nr 11/07
Zabezpieczyć  środki  finansowe  na  waloryzację  płac  w  wysokości  2,3  %  i  podwyżkę  płac  w  
wysokości 8 % dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowo –  
wychowawczych prowadzonych przez gminę .
Źródło finansowania: Rozdział 60095 – pozostała działalność § 6050 zad. 51//PD/I/G – Budowa  
linii tramwajowej wraz z infrastrukturą.
(Załącznik nr 21 do niniejszego protokołu)
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Wniosek Nr 12/07
Proszę o uwzględnienie w budżecie miasta na 2008 rok przebudowę lub pobudowanie nowej sali  
gimnastycznej  w  Szkole  Podstawowej  Nr  11  przy  ulicy  Kochanowskiego  –  opracowanie  
dokumentacji technicznej.
Źródło finansowania: Ze środków WGK i OŚ nr inwest. 83/WGKI/I/G – Budowa i modernizacja  
oświetlenia.
(Załącznik nr 22 do niniejszego protokołu)

Wniosek Nr 13/07
Uwzględnienie w budżecie miasta na 2008 r.  remontu S.  P.  nr 23 – drenaż zewnętrzny,  remont  
dachów , wymiana stolarki okiennej i remont elewacji zewnętrznej – etapami.
Źródło finansowania : 2.300.00 drenaż. Hala sportowo – widowiskowa – 91/WIMI /I/G.
(Załącznik nr 23 do niniejszego protokołu)
Komisja Inwestycji , Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka 

Wniosek nr 10/07
Wprowadzenie do budżetu na 2008 rok zadania  :
„ Remont Pl. Obrońców Warszawy wraz z parkingiem oraz wymiana chodników wokół placu''
– zakres  :  wykonanie  alejek  ,  wymiana  ławek  ,  zmiana  wyglądu  fontanny,  wymiana  płyt  

chodnikowych  i  płyt  znajdujących  się  na  parkingu  od  strony  prokuratury  –  opracowanie  
koncepcji ok. 50 tys. zł.''

Źródło finansowania: około budżetowe
(Załącznik nr 24 do niniejszego protokołu)

c) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej  

Pani  radna  Wioletta  Kulpa  Przewodnicząca  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki 
Finansowej  odczytała  zbiorczą  opinię  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki  Finansowej  o 
przedłożonym projekcie Budżetu Miasta Płocka na rok 2008, która został podjęta na posiedzeniu w 
dniu 17.12.2007 roku: 

Opinia   Komisji  Skarbu,  Budżetu   i  Gospodarki   Finansowej  Rady  Miasta  Płocka  w  sprawie  
przedłożonego projektu budżetu miasta Płocka na 2008 rok podjęta na posiedzeniu Komisji w dniu  
17 grudnia 2007 roku.
W oparciu o delegację :

1. uchwały Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku  w sprawie  
trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i szczegółowości  
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (  zmienionej  uchwałą Nr  
50/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku ),

2. uchwały  Nr  343/2007/P   Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w 
Warszawie  z  dnia  11 grudnia 2007 r.  w sprawie  wydania opinii  o  przedłożonym przez  
Prezydenta Miasta Płocka projekcie  uchwały budżetowej i deficycie na 2008 rok oraz o  
prognozie łącznej kwoty długu.

- Komisja Skarbu , Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka  pozytywnie opiniuje 
   przedłożony  przez Prezydenta Miasta Płocka projekt Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok 
  wraz z wnioskiem Nr 10/07 Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta 
  Płocka.

(Załącznik nr 25 do niniejszego protokołu)
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d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zgłoszonych do projektu   
    budżetu wniosków i zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i     
    G  ospodarki Finansowej      

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka 
Rado!  Szanowni  Państwo! Drodzy Płocczanie!  Pozwólcie,  że  zanim zajmę stanowisko w sprawie 
wniosków Komisji Skarbu, ponieważ nie dane mi było wcześniej, spróbuję w możliwie telegraficznym 
skrócie wskazać na najważniejsze w mojej ocenie elementy proponowanego dziś do przyjęcia Budżetu 
Miasta Płocka. Szanowni Państwo! Mijający rok kończymy ponownie z wieloma nagrodami,  jako 
miasto, za działalność w różnych dziedzinach. Najważniejsze z nich to z pewnością zdobyte po raz 
trzeci pod rząd pierwsze miejsce za inwestycje wśród miast  na prawach powiatu oraz pierwsze 
miejsce  na  Mazowszu  w  konkursie  Grunt  na  Medal  zdobyte  przez  Płocki  Park  Przemysłowo 
-Technologiczny.  Oddaliśmy  także  most  z  drogami  dojazdowymi,  na  który  czekały  jeszcze 
poprzednie pokolenia płocczan. To bezwzględnie sukces całej rzeszy ludzi, którzy uczestniczyli w 
realizacji tego przedsięwzięcia na różnych jego etapach. Oczywistym jest, że nie wszystkie plany i 
zamierzenia  udało  się  zrealizować,  ponieważ  sami  postawiliśmy  sobie  poprzeczkę  na  bardzo 
wysokim poziomie. Dodam jeszcze, że nie zamierzamy od tego odstępować. Rozwój Płocka i nasza 
otwartość na nowe, zaczynają być widoczne w każdej sferze życia miasta. Dostrzegają to także inni. 
Nie Warszawę,  Kraków czy Gdańsk wybrał  wybitny kompozytor Zbigniew Preisner na miejsce 
polskiej premiery swojego najnowszego projektu. Po Atenach i Londynie, był Płock. Po Płocku-
Paryż.  Wysoka Rado!  Szanowni  Płocczanie!  Gospodarka  budżetem miasta  w Płocku ponownie 
została oceniona w ostatnim roku przez Fitch Ratings na najwyższym poziomie w kraju i ponownie 
podwyższono ocenę wiarygodności finansowej miasta. Tegoroczne dochody miasta szacowane są 
na ponad 541 mln złotych.  Z tej  kwoty ponad 358 milionów to dochody własne,  a  blisko 183 
miliony stanowią środki z budżetu państwa, głównie na pomoc społeczną i oświatę. Deficyt budżetu 
określono na poziomie ok. 44,77 milionów złotych. Zadłużenie Płocka będzie stanowić ok. 35,5 % 
dochodów, przy dopuszczalnych 60 proc. Poziom zadłużenia, jak widać, będziemy mieli bardzo 
bezpieczny.   Wydatki  budżetu  w  58,5%  zostaną  przeznaczone  na  oświatę,  transport  i  pomoc 
społeczną. Wydatki bieżące miasta osiągną poziom 76%, a inwestycyjne 24%. Oznacza to, że nadal 
utrzymujemy pro inwestycyjny i pro rozwojowy plan wydatków majątkowych miasta. Łącznie w 
tym roku przewidujemy inwestycji za ok. 140,7 milionów złotych. Do wyjątkowo znaczących dla 
płocczan zaliczyłbym budowę czwartego, ostatniego odcinka dróg dojazdowych do nowego mostu, 
remont i przebudowę ulicy Wyszogrodzkiej, rozpocznie się budowa nowych dróg m.in. Studziennej, 
Zapłotek-  drugi  etap,  Stoczniowej,  poza  tym ulic  Zubrzyckiego,  Srebrnej,  Dziedziniec,  Dolnej. 
Wykonane też zostaną liczne prace związane z uzupełnieniem brakującej infrastruktury na innych 
ulicach  osiedlowych.  Rozpocznie  się  również  gruntowna  przebudowa  tak  newralgicznych  dla 
miasta  ulic  jak  Gałczyńskiego  i  Mościckiego,  a  także  Dębowej,  Synagogalnej,  Kwiatowej  i 
Zduńskiej. Odnowiona zostanie ulica Otolińska przy dawnej Fabryce Maszyn Żniwnych, a także 
opracowana dokumentacja techniczna na remont ulic Wschodniej, Żwirki i Wigury, Gierzyńskiego 
oraz  Lotników.  Na  uwagę  zasługuje  też  fakt,  iż  w  roku  2008  zostanie  przygotowana  analiza 
ekonomiczna oraz studium wykonalności budowy linii tramwajowej i najprawdopodobniej zlecony 
projekt techniczny I etapu budowy linii tramwajowej.  Jestem przekonany, że zakończył się etap 
pecha  związanego  z  budową  hali  widowiskowo  -  sportowej.  Udało  się  po  wielu  próbach 
rozstrzygnąć przetarg na projekt, więc w kolejnym roku przystąpimy do jej budowy. Niewątpliwie 
niezwykle  istotne  inwestycje  to  także  budowa  dróg  wraz  z  infrastrukturą  w  zachodniej  części 
osiedla Borowiczki oraz budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów na osiedlach 
Borowiczki i Imielnica. 3 miliony złotych przeznaczyliśmy na wykupy gruntów oraz rozpoczęcie 
budowy obwodnicy północnej miasta. W 2008 roku zamierzamy uzyskać decyzję lokalizacyjną i 
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zlecić projekt techniczny obwodnicy północno-zachodniej miasta. Kolejny rok to tradycyjnie także 
dalsze  inwestycje  w oświatę.  W ramach ponad 189 milionów przeznaczonych na  tę  dziedzinę, 
powstanie nowy pawilon dydaktyczny wraz z wyposażeniem przy Jagiellonce, dokończona zostanie 
przebudowa terenów rekreacyjno-sportowych przy Gimnazjum nr 4, rozpocznie się modernizacja 
kolejnych przy  Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 17, powstanie projekt budowy 
nowej  sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  nr  16.  Zostanie  przygotowany  projekt 
kompleksu oświatowego w Imielnicy i przedszkola w Ciechomicach. Kolejny procent przybędzie 
do dodatków motywacyjnych dla  nauczycieli.  Ich  wysokość sięgnie  w przyszłym roku 8%. W 
budownictwie mieszkaniowym nadal będziemy proponować różne formy rozwiązań, zależnie od 
potrzeb i  zasobności  portfeli  płocczan.  Dodatkowo przy współudziale  środków z MFOŚ i  GW 
zostaną wykonane przyłącza do miejskiej sieci cieplnej i węzłów cieplnych w budynkach gminnych 
przy przy ulicach: Kościuszki 7, Misjonarskiej 18 oraz Miodowa Jar, a także wybudowana zostanie 
sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 10. 
Kontynuowana  będzie,  bardzo  dynamicznie  przebiegająca,  rewitalizacja  starej  części  miasta. 
Kontynuowana  będzie  realizacja  Pasażu  Paderewskiego  na  os.  Podolszyce  Południe.  Nadal 
inwestować będziemy w infrastrukturę służącą rozwojowi turystyki: rozpocznie się budowa portu 
jachtowego  i  realizacja  budynku  dydaktyczno  -  szkoleniowego  przy  zalewie  Sobótka. 
Kontynuowane będą prace remontowe siedziby Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Na uwagę 
zasługuje  też  oświetlenie  starego  mostu,  które  znacznie  podkreśli  urok  płockiej  skarpy.  W 
inwestycjach sportowych na uwagę zasługuje rozpoczęcie realizacji Centrum Sportów Walki oraz 
rozpoczęcie  realizacji  stoku  narciarskiego,  który -  mam nadzieję  –  będzie  cieszył  się  tak  dużą 
popularnością,  jak funkcjonujący już 3 lodowiska miejskie. Dodatkową inwestycją, która będzie 
przygotowywana w ramach koncepcji w przyszłym roku, a realizowana przez kolejne 3, 4 lata, 
będzie modernizacja stadionu Wisły Płock. W przyszłym roku w ramach autopoprawki wpisaliśmy 
określoną  kwotę  na  koncepcję  modernizacji  stadionu  dostosowując  go  do  norm  europejskiej 
federacji.  W  zakresie  rozwoju  kultury  kontynuowana  będzie  budowa  drugiej  części  Muzeum 
Mazowieckiego. Tradycyjnie zaproponujemy mieszkańcom miasta i turystom  różnorodną ofertę 
imprez  sezonowych  płatnych  i  bezpłatnych.  Kontynuowana  będzie  gala  sportów  walki, 
transmitowana przez telewizję publiczną oraz po raz drugi odbędzie się w naszym mieście Rajd 
Orlen. W Płocku będzie miał swój początek drugi etap wyścigu Tour de Pologne. To zupełnie nowa 
propozycja wydarzenia sportowego o nieocenionym znaczeniu promocyjnym dla miasta. Szanowni 
Państwo! Bardzo ważną sprawa dla Płocka, dla każdego miasta i gminy w roku 2008 będzie walka 
o pozyskanie jak największej liczby środków z Unii Europejskiej. Dlatego budżet inwestycyjny, jak 
sądzę, w przyszłym roku będzie znacznie wyższy po wygraniu konkursów i po podpisaniu umowy, 
na wsparciu przez środki europejskie co najmniej kilku inwestycji miejskich. Mam nadzieję, że tych 
środków pozyskamy w 2008 roku jak najwięcej, choć z oczywistych względów nie mogliśmy już 
dziś zapisać ich w projekcie Budżetu Miasta na 2008 rok.  Szanowni Państwo! Prawie 72 miliony 
złotych  przeznaczymy  na  pomoc  społeczną.  Stanowi  to  ponad  12%budżetu.  Ta  kwota  to 
świadczenia  rodzinne,  zasiłki,  dodatki  mieszkaniowe,  dofinansowanie  żłobków  oraz  placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. W ramach ochrony zdrowia mieszkańców nadal realizowane będą 
programy profilaktyczne, w których ogromną rolę odgrywa badanie PET, na które przeznaczono w 
tym roku około 1 mln złotych.  Płocczanie licznie korzystają z akcji  tzw. białych sobót, dlatego 
będziemy  ją  kontynuować.  Zostanie  zakończona  przebudowa  i  rozbudowa  przychodni 
rehabilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia. Wysoka Rado! Drodzy mieszkańcy Płocka! W przyszłym roku 
nadal będziemy inwestować w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w mieście. Udział finansowy 
miasta w tej dziedzinie będzie nadal duży. Wesprzemy działania policji na rzecz płocczan, m.in. 
wykupując  dodatkowe  patrole  i  opłacając  etaty  trzech  dzielnicowych.  Wysoka  Rado!  Projekt 
budżetu  uzyskał  pozytywną  opinię  składu  orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej. 
Zwracam  się  do  Państwa  o  przyjęcie  planu  finansowego  miasta  Płocka  na  rok  2008  wraz  z 
autopoprawką zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Szanowni Państwo! Chciałbym odczytać stanowisko w sprawie wniosków do projektu budżetu oraz 
komentarze do tych wniosków, które nie zostały zaakceptowane przez Komisję Skarbu: 
Stanowisko  Prezydenta  Miasta  w  sprawie  wniosków  do  projektu  budżetu  zgłoszonych  i 
zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję  Skarbu i Budżetu na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 
bieżącego roku.
Pozytywnie  zaakceptowano  jeden  wniosek  o  treści:  Wprowadzenie  do  budżetu  na  2008  rok 
zadania: „Remont Pl.  Obrońców Warszawy wraz z parkingiem oraz wymiana chodników wokół  
placu''
Zakres: wykonanie alejek , wymiana ławek , zmiana wyglądu fontanny, wymiana płyt chodnikowych 
i płyt znajdujących się na parkingu od strony prokuratury – opracowanie koncepcji ok. 50.000,00 
zł.''
Skutki finansowe dla budżetu: około budżetowe.
Prezydent  Miasta  zajął  stanowisko  negatywne. (stanowisko  Prezydenta  Miasta  Płocka  stanowi 
Załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).
I od razu komentarz do tego stanowiska negatywnego. Otóż z formalnych względów ponieważ zapisano 
jako skutki finansowe dla budżetu środki około budżetowe, nie można było formalnie wpisać tego 
wniosku  do  Budżetu  Miasta  Płocka.  Natomiast  zakres  merytoryczny  wniosku  jest  absolutnie 
pożyteczny dla miasta. Całkowicie się zgadzam z treścią tego wniosku. I na na jednej z najbliższych 
sesji,  o  ile  po  analizie  wniosku  i  zakresu  rzeczowego  będzie  on  zakwalifikowany  do  kategorii: 
inwestycje, będzie wpisany do budżetu miasta Płocka, zaproponowany, o ile będzie zakwalifikowany do 
kategorii remontów, bezie dopisany do zakresu rzeczowego Miejskiego Zarządu Dróg. W związku z 
tym wniosek nie przepadnie. Będzie z całą pewnością realizowany w 2008 roku. I jeszcze bardzo 
krótkie komentarze do wniosków, które zostały zgłoszone przez poszczególne komisje merytoryczne. 
Wniosek dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Armii Krajowej – 
wniosek  Komisji  Polityki  Społecznej.  Skrzyżowanie  Armii  Krajowej  z  ulicą  Walecznych  obok 
strażnicy. Wniosek został uwzględniony i zakres rzeczowy dopisany do działań Miejskiego Zarządu 
Dróg. Kolejny wniosek Komisji Polityki Społecznej dotyczący dwóch boisk sportowych na osiedlu 
Podolszyce Północ i Zielony Jar.  Wniosek na razie nie został  uwzględniony w planie finansowym 
miasta. Musimy wyjaśnić kwestie dotyczące własności działki, posadowienia ewentualnie takich boisk, 
a już z całą pewnością finansowanie z budowy Centrum Sportów Walki jest nie do przyjęcia. Tutaj 
musimy  ewentualnie  inne  finansowanie  wygospodarować.  Kolejny  wniosek  Komisji  Polityki 
Społecznej  dotyczący  koncepcji,  aby  w  Parku  Północnym  mogły  odbywać  się  koncerty  dla 
mieszkańców osiedli Zielony Jar, Podolszyc Północ i Południe. Wniosek ten zostanie skierowany do 
POKiS-u do analizy jego realizacji, być może w przyszłym roku. Kolejny wniosek Komisji Polityki 
Społecznej  dotyczący  uwzględnienia  w  budżecie  w  przyszłym roku  budowy hali  sportowej  oraz 
modernizacji  boisk  sportowych  w  Zespole  Szkół  Budowlanych  nr  1  przy  ul.  Mościckiego  jako 
opracowanie dokumentacji technicznej. Otóż miasto przyjęło w tym zakresie określony harmonogram 
budowy warsztatów, sal sportowych i boisk przyszkolnych. Zespół Szkół Budowlanych jest ujęty  w 
tym harmonogramie, choć nie w przyszłym roku. Musielibyśmy w związku z tym w ramach inwestycji 
w oświatę, zamienić jakąś halę sportową, bądź boisko z inną szkołą, jeśli chcielibyśmy wprowadzić ten 
wniosek w sprawie Zespołu Szkół Budowlanych. Ale z całą pewnością ten zakres rzeczowy jest w 
harmonogramie  ujęty  na  lata  kolejne.  Wniosek  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  w  sprawie 
wprowadzenia poprawki w pozycji Miejski Zakład Usług Muniserwis – zagospodarowanie zaplecza 
Domu Darmstadt z kwotą 200 tys. zł. Otóż środki na zagospodarowanie zaplecza Domu Darmstadt i 
elewacji Domu Darmstadt były przeznaczone jako dotacja celowa inwestycyjna w tym roku w POKiS-
ie. Część zakresu została wykonana. Mam na myśli elewację zewnętrzną Domu Darmstadt. Zaplecze 
nie  zostało  wykonane  z  powodu  zbyt  drogiego  projektu  i  nie  będzie  wykonane  w tym zakresie. 
Pozostała kwota  około 110.000 zł - z formalnego punktu widzenia środki te muszą wrócić do Budżetu 
Miasta  i  ponownie  zostaną  przekazane  do  POKiS-u  tak,  by  zostało  zaplecze  Domu  Darmstadt 
wykonane  w roku 2008.  Nie  ma  potrzeby przeznaczać  dodatkowych  środków.  110.000 zł  to  jest 
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naprawdę, w mojej ocenie, za dużo na wykonanie i wyposażenie zaplecza Domu Darmstadt. Aż za 
dużo. Mam nadzieję, że jeszcze troszkę zostanie. Ale będzie to na pewno wykonane. W tej chwili w 
trakcie zmian jest ten zbyt ambitny, zbyt drogi projekt zagospodarowania zaplecza. Kolejny wniosek 
Komisji Polityki Społecznej – uwzględnienie  w budżecie na 2008 rok zorganizowania spacerniaków 
dla  psów na obrzeżach  osiedli.  Wniosek ten niestety nie  został  uwzględniony.  Ja  nie  kwestionuję 
słuszności  wniosku,  jednak,  w  mojej  skromnej  ocenie,  bardziej  potrzebne  są  dziś,  co  zresztą 
potwierdzają  mieszkańcy  Płocka  w  przeprowadzonym  ostatnio  profesjonalnym  sondażu, 
zorganizowane miejsca zabaw dla dzieci oraz mini parki jako miejsca rekreacji dla dorosłych. I to jest i 
wiele  większa  potrzeba,  niż  wskazane  przez  Panią  radną  i  później  przez  komisję  spacerniaki  dla 
piesków.  Kolejny  wniosek  Komisji  Inwestycji,  Rozwoju  i  Bezpieczeństwa  Miasta  w  sprawie 
wprowadzenia do Budżetu Miasta remontu Placu Obrońców Warszawy – to już mówiłem: będzie 
uwzględniony w  dalszej  części  budżetu.  Kolejny  wniosek  Komisji  Polityki  Społecznej  dotyczący 
przebudowy  lub  budowy  nowej  sali  gimnastycznej  w  Szkole  Podstawowej  nr  11  przy 
ul.Kochanowskiego  jako  opracowanie  dokumentacji  technicznej.  Jest  to  zupełnie  nowy  projekt 
inwestycyjny. Zostanie on w trakcie najbliższych kilku miesięcy wpisany na pewno do Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego na lata następne. Wniosek Komisji Polityki Społecznej, najaktywniejszej w tym 
zakresie, dotyczący zabezpieczenia środków finansowych na waloryzację płac w wysokości 2,3% i 
podwyżkę płac w wysokości 8% dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach 
oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez miasto.  Środki na coroczną waloryzację,  czyli 
podwyżki  płac  dla  pracowników  administracji  i  obsługi  nie  tylko  placówek  oświatowo  – 
wychowawczych prowadzonych przez miasto, ale również i innych, są jak zwykle ujęte w rezerwie 
budżetowej na ten ce. Choć myślę, że jeśli chodzi o zakres tych podwyżek, który komisja w swoim 
wniosku sugeruje, to może nie być on aż taki duży. Kolejny wniosek Komisji Polityki Społecznej 
dotyczy wymiany chodnika wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 23. Wiąże się on z kolejnym wnioskiem 
dotyczącym remontu tejże szkoły. Otóż, jeśli chodzi o chodnik, to jego wymiana ze względów bardzo 
praktycznych  może  nastąpić  dopiero  po  naprawie  szkoły,  a  konkretnie  po  naprawie  odwodnienia 
budynku i założenia drenażu, odpowiedniej opaski. I tu przechodzę do kolejnego wniosku a propos 
Szkoły Podstawowej nr 23 – najważniejszą kwestią jest, najdroższą w zakresie remontu: odwodnienie i 
drenaż i wzmocnienie fundamentów Szkoły Podstawowej nr 23. Na dzień dzisiejszy wniosek został 
uwzględniony w  tym sensie,  że  dopisano  do  zakresu  rzeczowego  remontów ten  wniosek  w  tym 
zakresie, o którym przed chwila powiedziałem. Natomiast środki w tym paragrafie zostaną zwiększone 
z nadwyżki budżetowej miasta Płocka tak, abyśmy mogli wykonać ten przynajmniej zakres naprawy 
Szkoły  Podstawowej  nr  23  w  przyszłym  roku.  A konkretny  zapis  wygląda  następująco:  Szkoła 
Podstawowa nr 23 – sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie remontu budynku w 
zakresie wynikającym z ekspertyzy technicznej wykonanej przez fachowców.
Bardzo  serdecznie  dziękuję.  Proszę  raz  jeszcze  o  przyjęcie  projektu  budżetu  z  autopoprawką 
przedstawioną w dniu dzisiejszym. Dziękuję.”                    

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Proszę  Państwa 
zrealizowaliśmy kolejne punkty, abyśmy mogli uchwalić budżet. I proszę Państwa proponuję teraz, 
żebyście przeszli do dyskusji, zgłaszania wniosków ewentualnie, lub do wystąpień klubowych, kończąc 
omawianie i kończąc procedurę.”

Pani radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „Ja mam pytanie do Pana Prezydenta 
Milewskiego. Panie Prezydencie rozumiem, że drenaż Szkoły 23 będzie wykonany w 2008 roku? Tak 
zrozumiałam. Czy dobrze na pewno zrozumiałam? I gdzie to jest?” 

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „To jest w autopoprawce.”  

Pani  radna  Elżbieta  Podwójci  –  Wiechecka  powiedziała:  „W  autopoprawce,  bo  nie 
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doczytałam.”

Pan  Mirosław  Milewski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Może  Państwo  w  tych 
materiałach nie macie jeszcze autopoprawki, dlatego że to jest, można powiedzieć: autopoprawka do 
autopoprawki zgłoszona w ostatniej chwili. Na dzień dzisiejszy do zakresu rzeczowego remontu został 
dopisany remont Szkoły Podstawowej nr 23 w zakresie drenażu, tej opaski, wzmocnienia fundamentów. 
To jest podstawa, żeby mówić o uratowaniu tej szkoły przed dalszą degradacją w sensie technicznym, 
oczywiście. I to będzie wykonane w roku 2008.”    

Pani  radna  Elżbieta  Podwójci  –  Wiechecka powiedziała:  „Czy  to  jest  na  100%,  Panie 
Prezydencie, bo zawsze Panu wierzyłam, ale...”

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:  „Mam nadzieję, że Pani radna 
nie traci wiary.”

Pani radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „Ja nie traciłam, ale po prostu, jeżeli 
to  jest  napisane,  to  myślę,  że  tak.  A jeszcze Panie  Prezydencie  odnośnie dwóch wniosków, które 
składałam – chodzi o boiska. Boisko na Zielonym Jarze jest boiskiem, które znajduje się na naszej 
działce, działce miejskiej. Wystarczy naprawdę tam je zmodernizować. Naprawdę tam już na tym Jarze 
to już nic dla tych dzieci nie ma. Tak samo, jak degradacja i w ogóle boiska na Podolszycach Północ. To 
nie są duże pieniądze.  Ja wiem, że najlepiej  jest  komuś zabrać.  Czy nie  można by tu  opracować 
koncepcji, Panie Prezydencie? Bo ja mówię, jak Pan Prezydent już i sygnalizację i SP 23, to może i te 
dwa boiska jeszcze. Dziękuję.”     

Pani  radna  Elżbieta  Gapińska  powiedziała:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci! 
Szczególnie gorąco zwracam się z prośbą jeszcze raz do Pana Prezydenta Milewskiego, który,  jak 
widzę, dzisiaj jest bardzo łaskawy dla wniosków z komisji poszczególnych, a dużo również z mojej 
komisji uwzględnił. To, Panie Prezydencie jeszcze ja bym taki mały wniosek, o którym wprawdzie 
mówiłam na Komisji Skarbu, ale on niestety nie przeszedł, ale przypomnę go. Nie przeszedł on z 
pewnych względów, ponieważ nie mieliśmy ekspertyzy i nie wiedzieliśmy, nikt nie potrafił na komisji 
powiedzieć, czy został wykonany plan wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 17. 
Otóż okazuje się, że taki plan jest.  On powstał  w listopadzie 2004 roku. Koszt wymiany całej  tej 
infrastruktury elektrycznej jest około 450 tys. zł. To już jest wzięta pod uwagę inflacja, która przez te 3 
lata na pewno jest. Natomiast Panie Prezydencie w Szkole Podstawowej nr 17 ta instalacja  elektryczna 
już wielokrotnie się paliła. Wydaje mi się, że jest to zagrożenie dla dzieci i także pracowników szkoły. 
I w związku z tym proszę bardzo jeszcze o to, żeby zastanowić się nad tym, czy ten wniosek nie mógłby 
być również uwzględniony. Dziękuję.” 

Pan  radny  Józef  Czurko  powiedział:  „Mam taką  prośbę  –  czy  nie  można  by w planach 
inwestycyjnych przewidzieć przynajmniej przeanalizowania koncepcji przeniesienia torów kolejowych 
z miasta na ten przyszły trzeci most, skoro już w tej chwili planujemy budowę linii tramwajowej do 
Słupna. To wydaje się, że jednak myślenie o tym wyciągnięciu torów kolejowych z miasta, jest to 
sprawa bardzo, bardzo ważna i tak daleko planowa. Nigdzie nie doczytałem się ani słowa, że jakaś 
koncepcja jest rozważana. Dziękuję.”        

Pani radna  Magdalena Lewandowska  powiedziała: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Panowie Prezydenci! Ja wniosek zgłoszę, o którym już było mówione, a potem na koniec kilka słów 
uzasadnienia. Wniosek brzmi: Zabezpieczyć środki finansowe na waloryzację płac w wysokości 2,3% 
i  podwyżkę  płac  w  wysokości  8%  dla  pracowników  administracji  i  obsługi  zatrudnionych  w  



14

placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez gminę. 
Wysokość waloryzacji wynika ze śródrocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na  
2008  r.  a  wysokość  podwyżki  ze  średniorocznego  wzrostu  wynagrodzeń  pracowników  
samorządowych w stosunku do 2007 r. w warunkach porównywalnych. 
Źródło finansowania 
Rozdział 600 § 6050 zadanie 51/PD/I/g
I teraz kilka słów uzasadnienia, dlaczego. Mówi się, że te pieniądze są  przeznaczone w rezerwie. Ale w 
rezerwie nie jest konkretnie określone w jakim procencie będą podwyżki, bo wiadomo, że waloryzacja 
musi być i wiadomo, że waloryzacja na ten rok przypada 2,3%. Natomiast, jeżeli mamy wszystko w 
jednym, że tak powiem, worku, to zadania są różne – zadania są bardziej ważne i mniej ważne. A 
chciałabym, żeby ta rezerwa należała do tych zadań, żeby ta podwyżka należała do tych zadań bardzo 
ważnych, żeby administracja i obsługa była pewna, że te pieniądze dostanie.  Jeżeli taki zapis będzie, to 
będzie pewne, że ta grupa zawodowa dostanie podwyżki, a nie tylko waloryzację. Ja ten wniosek 
zgłosiłam 4 grudnia na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej. Wniosek był zgłoszony, był poddany 
glosowaniu i uzyskał akceptację. Jaki był wynik głosowania - na 10 radnych głosowało 4 – za, 1 – 
przeciw, 3 – wstrzymało się, 2 radnych - nie głosowało. Nie głosowali tacy radni, na których liczyliśmy, 
że będą głosować. Na dzisiejszej Sesji liczymy na to, że ten wniosek będzie poparty, a w szczególności 
przez przedstawicieli związków zawodowych, których tu jest niemało. Dziękuję bardzo.”             
 

Pan radny  Tomasz Maliszewski  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie Prezydenci! 
Wysoka Rado! 21 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Sportu i omawialiśmy niejako projekt budżetu 
w dziale kultura fizyczna i sport na 2008 rok. Pan Roland Bury Dyrektor zapoznał nas z cyferkami i 
zauważyliśmy, że dodatkowo jedna impreza, mianowicie turniej Tour de Pologne, weszła w kalendarz 
imprez kulturalno – sportowych, ale porównując plan na 2007, czyli  to było 847.389 zł,  na 2008 
dostaliśmy  850.000  zł.  Pan  Wiesław  Chrobot  zgłosił  wniosek  do  Rady  Sportu,  który  został 
przegłosowany jednogłośnie na tak i postanowiliśmy tutaj zmobilizować, zobligować Panią Skarbnik, 
ażeby takie pieniądze znalazły się w kwocie 100.000 zł. Przeczytam formalny wniosek:  Zgodnie z  
wnioskiem przyjętym na ostatnim posiedzeniu Płockiej Rady Sportu, zgłaszam wniosek o zabezpieczenie  
w Budżecie  Miasta  Płocka  na  2008 rok kwoty  100.000 zł  na dotację  imprezy  sportowej  Tour de  
Pologne, która odbędzie się w 2008 roku w Płocku. Nie potrafię wskazać źródła finansowania, bo liczę, 
że Pani Skarbnik mi przy tym podpowie. Może zaczekajmy z tym na styczeń.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Wniosek jest niepełny.” 

Pan radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Ja wiem. Mam prośbę do  Pani Skarbnik, jeżeli 
pomoże nam przy tym.”  

Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja może dwa zdania na ten 
temat. Faktycznie Rada Sportu opiniując budżet pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała ten budżet, 
tutaj  jest  opinia do odczytania u Pana Sekretarza Rady,  padł wniosek o dodatkowe 100.000 zł  na 
organizację imprez sportowych. Tu również Rada Sportu przegłosowała pozytywnie ten wniosek. Z 
tym,  że  ja  bym proponował  wstrzymać się  i  w ciągu roku ewentualnie,  jeżeli  te  pieniądze  będą 
potrzebne, przesunięciem budżetowym je przeznaczyć na ten cel. Dlaczego? - Dlatego, że budżety 2007 
i 2008 w zakresie imprez sportowych są faktycznie porównywalne, ale nie oznacza to, że te wszystkie 
imprezy, które były organizowane  w 2007 roku, będą również organizowane w 2008 roku. Czyli Tour 
de  Pologne  wskoczy  tam  za  jakieś  inne  imprezy.  I  na  pewno  będzie  być  może  potrzeba  jakaś 
dofinansowania  Tour  de  Pologne,  jeżeli  się  okaże  taka  potrzeba,  ale  na  chwilę  obecną  to  jest  za 
wcześnie mówić, czy to będzie 100.000 zł, czy to będzie 50.000 zł, czy to będzie 20.000 zł. Także, jeżeli 
będzie taka potrzeba, na pewno w ciągu roku Prezydent zgłosi wniosek do budżetu, żebyście Państwo 
przegłosowali zwiększenie na to konkretne zadanie środków finansowych. Myślę, że takie rozwiązanie 
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byłoby najlepsze.”        

Pan Paweł Kolczyński Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka odczytał opinię skierowaną przez 
Przewodniczącego Rady Sportu Pana Piotra Kuberę do Rady Miasta Płocka:  Ukonstytuowana Rada 
Sportu po zapoznaniu się z projektem Budżetu Miasta Płocka na 2008  w dziale 926 – Kultura Fizyczna 
i Sport opiniuje proponowane kwoty pozytywnie, jednocześnie zgłasza wniosek o zwiększenie na Dziale  
926,  Rozdział  92695,  §  4300,  zadanie  04/WKS/G  o  kwotę  100.000,  00  zł  netto  ze  względu  na  
organizację wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2008. Jest  to nowa impreza i  poniesione na jej  
organizację koszta zmniejsza budżet pozostałych imprez sportowych w naszym mieście.  (opinia Rady 
Sportu stanowi Załącznik nr 27 do niniejszego protokołu)

Pan  radny  Tomasz  Maliszewski powiedział:  „Ja  tylko  chciałem  podziękować  Panu 
Prezydentowi Kuberze, że jeżeli przychylnie do tej sprawy podchodzi, to ja dziękuję. Liczę, że nie 
zapomni Pan o tej imprezie.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czyli wniosku nie ma.” 

Pan radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Tak jest.”

 Pan radny  Artur Jaroszewski  Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Płocka powiedział: 
„Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Na wstępie 
chciałem dwa słowa powiedzieć na temat trybu po raz kolejny - trybu uchwalania uchwał na tej Sesji. 
Budżet Miasta Płocka jest największym, najważniejszym dokumentem, który uchwalamy jako Rada 
Miasta, a mimo wszystko mamy autopoprawkę do autopoprawek. I tak, jak przed chwileczką Pani 
radna  zauważyła,  zgłaszane  przez  nią  propozycje  może  i  znajdują  się  w  budżecie,  ale  sami 
zainteresowani  o  tym do  końca  nie  wiedzą.  Ale  to  tak  tylko  na  marginesie.  Proszę  Państwa,  na 
przełomie w całym roku powstaje kilka tysięcy zapewne, albo i jeszcze więcej, rożnego rodzaju planów 
rzeczowo  –  finansowych.  Budżet  Miasta  Płocka  do  takich  planów  należy.  Plany  te  powstają  w 
samorządach, firmach. Wiemy dobrze, że powstają również w gospodarstwach domowych. Mimo, iż są 
to różnego rodzaju dokumenty, ludzie tworzący je zadają sobie podobne pytania. Po pierwsze – jakimi 
środkami dysponować będą w danym okresie czasu i skąd pochodzą pieniądze, którymi dysponujemy. 
Po drugie – na co przeznaczyć te pieniądze.  Zasadniczo są to dywagacje,  ile skonsumować, a ile 
zainwestować. I po trzecie – jeżeli zainwestować, to na co. Ja pozwolę sobie kilka słów odnieść, w 
kontekście tychże trzech postawionych pytań, do Budżetu Miasta Płocka na rok 2008. Po pierwsze – 
jakimi środkami dysponujemy i skąd te środki pochodzą?  Myślę, że zgodni jesteśmy wszyscy jak tu 
siedzimy z jednym: Płock jest bogatym miastem. W przeliczeniu dochodów własnych na mieszkańca 
miasta śmiem twierdzić, że jesteśmy jednym z najbogatszych miast w Polsce, a już analizując miasta 
stutysięczne zapewne w tym rankingu jesteśmy na miejscu pierwszym. I oczywiście też nie jest dla nas, 
dla nikogo z nas, tajemnicą, iż przyczyną, czy też radością tego sukcesu jest to, iż mamy to szczęście, 
oczywiście,  są również negatywy tego szczęścia,  ale mamy to szczęście,  iż w Płocku funkcjonuje 
największa firma w Polsce, która odprowadza gigantyczne podatki, z czego cieszymy się, zwłaszcza 
uchwalając dokument pod tytułem: Budżet Miasta Płocka. Ale trzeba też obiektywnie powiedzieć, iż 
jest  to  biznesowa zaszłość  historyczna,  na  którą  my jako  samorząd,  nie  mamy żadnego  wpływu, 
natomiast cieszymy się i korzystamy z tego tytułu, iż mamy te środki po stronie dochodowej. Drugie 
pytanie, o którym powiedziałem, to jest: konsumować, czy inwestować? W sytuacji, gdy tych środków 
jest niewiele, bardzo wiele firm, czy też budżetów miasta, zastanawia się, ma duży dylemat, duży 
problem,  na  co  środki  przeznaczyć,  przede  wszystkim  pod  kątem  niezbędnych  inwestycji,  a 
jednocześnie  niezbędnych  wydatków  bieżących.  My z  punktu  widzenia  odpowiedzi  na  pierwsze 
pytanie,  które  zadałem,  jesteśmy  naprawdę  w  komfortowej  sytuacji.  Mamy  możliwość  w  miarę 
racjonalnie pogodzić zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki inwestycyjne. I trzecie pytanie i próba 
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mojej odpowiedzi: w co inwestować? Co roku w Budżecie Miasta Płocka pojawia się bardzo dużo 
zadań inwestycyjnych. I bardzo dobrze.  Mamy w wielu dziedzinach wieloletnie zaniedbania, które 
musimy nadrabiać. Co roku w ostatnich latach pojawia się bardzo duża liczba uliczek osiedlowych i 
również, bardzo dobrze, tak bym to podsumował, iż dlatego, że jesteśmy w XXI wieku, należymy do 
Unii  Europejskiej,  musimy  maksymalnie  cywilizować  bieżące,  codzienne  funkcjonowanie 
infrastruktury naszego miasta. Także na pewno nie będę powtarzał słów, które padały tutaj na tej sali, w 
tym miejscu,  niejednokrotnie,  iż  może  te  pieniądze  na  uliczki  osiedlowe  są  zbędne.  Nie.  One są 
potrzebne. Natomiast mając na uwadze te niezbędne inwestycje osiedlowe, nie możemy zapominać o 
tym, co z punktu widzenia strategii miasta jest dla nas najważniejsze. I tu chyba też jesteśmy zgodni. 
Najważniejsze są inwestycje udrażniające komunikację miasta, komunikację tranzytową. Tak długo, jak 
nie zbudujemy obwodnicy północnej i obwodnicy północno – zachodniej, druga przeprawa mostowa: 
Most  Solidarności,  będzie  li  tylko  lokalną  kładką.  Nawet,  jeżeli  doprowadzimy południowe drogi 
dojazdowe  do  mostu  od   Ciechomic,  nadal  główny  strumień  komunikacyjny  miasta  drogowy 
przemieszczać się będzie w kierunku skrzyżowania Jachowicza – Bielska i nadal przez centrum miasta 
Płocka będą tiry przejeżdżać, czy zdecydowana większość tranzytu. Stąd też w takim jednym zdaniu 
podsumowującym chciałem powiedzieć, że jest jeden negatyw Budżetu Miasta Płocka na rok 2008, 
który  mnie  bardzo  zasmucił.  To,  Panie  Prezydencie,  iż  w  tych  najważniejszych  inwestycjach 
strategicznych niestety zmieniamy zapisy z lat poprzednich przesuwając realizację tychże inwestycji w 
czasie.  Jeszcze  może  w  dwóch  zdaniach  ustosunkuję  się  do  tego,  co  Pan  Prezydent  powiedział 
w swoim wystąpieniu. Po pierwsze powiedział Pan, Panie Prezydencie,  iż w roku 2008 będziemy 
kontynuować Program rewitalizacji  starego miasta.  Ja  z  przykrością  stwierdzam, iż  na komisjach: 
inwestycyjnej  i  komunalnej,  gdy  zadawałem  pytania,  przede  wszystkim  Prezesowi  Agencji 
Rewitalizacji  Starówki,  o zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie na rok 2008, nie uzyskaliśmy 
konkretnej  odpowiedzi  co do najważniejszych,  według mnie,  zadań inwestycyjnych,  a  mianowicie 
dokończenia kompleksu mieszkaniowego pomiędzy ulicą Synagogalną i  Staromiejską,  z zabudową 
pierzei  wzdłuż  ulicy  Bielskiej  oraz  Bramą  Bielską.  Brak  w  roku  2008.  Według  moje  wiedzy  te 
inwestycje powstawać nie będą. Jeżeli Pan Prezydent ma inne informacje na ten temat, ucieszyłbym się 
wielce. Druga sprawa, o której Pan Prezydent powiedział, to zaplecze Domu Darmstadt. Wielokrotnie 
na  tej  Sesji  przede  wszystkim  Pan  Przewodniczący  Kossakowski  monitował  w  tym  temacie. 
Zauważyłem, wszyscy zauważyliśmy, iż w Budżecie Miasta Płocka na rok 2007 znalazły się stosowne 
zapisy, co zresztą Pan Prezydent przed chwileczką przypomniał. Stosowne, konkretne zapisy w tym 
temacie. W projekcie budżetu na rok 2008 ja żadnego zapisu w tej materii nie widzę, chyba że jest to w 
kolejnej autopoprawce do autopoprawki, której  jeszcze nie miałem. Jeżeli tak, to też bym prosił o 
zaznaczenie, podpowiedzenie może, na której stronie to się znajduje. Powiedział Pan Prezydent o stoku 
narciarskim i o intensywnie rozbudowujących się lodowiskach miejskich. Powiem szczerze, chciałem 
wczoraj się po raz pierwszy poślizgać się na lodowisku sztucznym przy ulicy Sportowej. Przeczytałem 
tabliczkę: „Nieczynne z  przyczyn technicznych”. I jeszcze jedna, chyba taka najbardziej zabawna, 
przynajmniej  zauważyłem wiele  uśmiechów na  sali,  reakcja,  nas,  słuchaczy na  wystąpienie  Pana 
Prezydenta. Zacytuję: zakończył się etap  pecha przy budowie  hali widowisko – sportowej. Chciałbym, 
żeby ten etap pecha zakończył się w wielu, wielu różnych, innych tematach. Dziękuję bardzo.” 

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka 
Rado! Szanowni Państwo! Chciałem się odnieść do kilku uwag i propozycji, które padły w trakcie 
dyskusji nad budżetem. Raz jeszcze wrócę do boisk, a szczególnie do jednego boiska na Zielonym 
Jarze,  o  które  Pani  radna  walczy.  Otóż  jak  wiemy,  rozpoczęliśmy jednocześnie  na  Podolszycach 
Południe  i  od  gimnazjum  na  Podolszycach  Północ,  budowę  pasaży  łączących  z  jednej  strony 
Podolszyce Północ z Podolszycami Południe, z drugiej strony ten fragment osiedla od gimnazjum do 
Zielonego Jaru,  czyli  Pasaż Kutrzeby.  To wszystko  już jest  w koncepcji,  w projektach i  kwestia 
realizacji.  W związku  z  tym proponuję,  żebyśmy najpierw  dokończyli  pasaże,  a  dopiero  później 
wkomponowali ewentualnie to boisko. I jak mi tutaj Pan Prezydent Kolczyński podpowiada, w III 
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etapie wykonywania tych pasaży od Armii Krajowej w stronę jaru są również uwzględnione boiska. A 
więc to nie jest oddalone na jakieś 10-15 lat, tylko kwestia kilku lat. Skoro już tak, jak Pani radna 
powiedziała, jest dzień dobroci jakiejś, łaskawości, to tu z Prezydentem Zawidzkim ustaliliśmy, że 
instalację elektryczną w Szkole Podstawowej nr 17 wpiszemy do zadań remontowych na rok 2008.  To 
w zasadzie chyba więcej nie ma. Jeśli chodzi o tory kolejowe, przeniesienie na trzeci most, ja już 
kilkakrotnie na ten temat się wypowiadałem. Oczywiście, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem z 
punktu  widzenia  ruchu  komunikacyjnego,  szczególnie  towarowego,  byłoby  przeniesienie  ruchu 
łączącego Orlen z resztą Polski na trzeci potencjalny most, którego może być rozpoczęta realizacja w 
sensie projektowania po 2010 roku. Odciążyłoby to znacznie centrum miasta. Ale tak, jak mówiłem  - 
decyzja ta nie należy do nas, szczególnie jeśli chodzi o finansowanie. To jest decyzja PKN Orlen i PKP. 
Jeśli na tej linii dojdzie do porozumienia w ciągu najbliższych lat, a mamy na to jeszcze czas, to z całą 
pewnością w takim kierunku pójdziemy. Na pewno miasto będzie w tym zakresie lobbować. Póki co 
natomiast, jak Państwo zauważyliście, wyłączyliśmy z inwestycji: linia tramwajowa, inną inwestycję, to 
też  zgodnie  z  sugestiami  z  roku  ubiegłego,  przejazd  tunelem,  bądź  estakadą  nad  obecną  linią 
tramwajową w Alejach Piłsudskiego, tak, żeby usprawnić ten przejazd. W sprawie dotacji na imprezy 
sportowe  Pan  Prezydent  Kubera  już  odpowiedział.  Jeśli  chodzi  o  podwyżki  dla  pracowników 
administracji i obsługi ja miałbym, już raz o to prosiłem, ponowię prośbę, aby na Sesjach Rady Miasta 
Płocka nie rozstrzygały się 8, 10, czy 15%-owe podwyżki dla poszczególnych grup pracowniczych, bo 
za chwilę Pan Andrzej Burnat zawnioskuje,  żeby  dla Komunikacji Miejskiej również  15% podwyżki 
zaserwować, ktoś inny dla Wodociągów też. Pan radny Nowicki będzie za. I inwestycje ograniczą się 
do  5%  w  skali  miasta.  Drodzy  Państwo,  prośba  serdeczna  -  nie  wciskajmy,  mówiąc  nieładnie, 
podwyżek płac dla poszczególnych sfer, na Sesje Rady Miasta Płocka. I jeszcze jedno, jakby takie 
odniesienie się, może nie wprost, do przesuwania strategicznych inwestycji, konkretnie obwodnic. Jeśli 
chodzi o obwodnicę północno – zachodnią, to w zasadzie nie jest to przesuwanie. Na przyszły rok 
planujemy uzyskanie decyzji  lokalizacyjnej  i  zlecenie  projektu  technicznego.  To jest  wszystko,  co 
możemy w tym zakresie  uzyskać.  Jeśli  to  się  uda,  to  będzie  naprawdę plan wykonany w 100%. 
Wszyscy wiemy, jak mozolnie uzyskuje się decyzje lokalizacyjne, szczególnie, jeśli chodzi o opinie 
środowiskowe. Natomiast faktem jest, że obwodnica północna jest opóźniana. Bardzo trudno mi jest 
powiedzieć,  czy  celowo,  czy  niecelowo.  Skłaniałbym  się  raczej  do  tego  twierdzenia,  że  celowo. 
Obwodnica  północna  jest  realizowana  przez  Generalną  Dyrekcję  Dróg  i  Autostrad.  Gdy 
podpisywaliśmy tą umowę kilka lat  temu, bodajże w 2003 roku, to cieszyliśmy się,  że Generalna 
Dyrekcja weźmie na siebie ciężar przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia inwestycji, a my 
dołożymy się w około 20% do jej realizacji. I takie zobowiązanie podjęliśmy. Dziś okazuje się, że to był 
błąd, dlatego że w mojej skromnej ocenie Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad celowo opóźnia tą 
inwestycję.  I  tu  też  prośba  do  Państwa -  tam,  gdzie  kto  może  lobbować u  parlamentarzystów,  u 
członków rządu,  aby z  tymi  praktykami  skończyć.  Ja  również  taką inicjatywę jeszcze w styczniu 
podejmę.  Proszę  sobie  wyobrazić,  że  nawet  Generalna  Dyrekcja  poleciła  projektantowi  nie 
zaprojektować estakady nad ulicą Wyszogrodzką po to, żeby opóźnić uzgadnianie dokumentacji. W 
związku z tym i kilka innych drobnych elementów wskazuje na to, że jest to celowe opóźnianie tej 
inwestycji, łącznie z takim zasadniczym elementem, jak nie wpisanie do planu finansowego Generalnej 
Dyrekcji tego zadania. Więc tutaj w przypadku obwodnicy północnej jest całkowita zgoda i musimy 
wspólnie walczyć o to, żeby ta inwestycja z nieznanych powodów, nie wypadła w ogóle z realizacji, a 
jest już w pewnym sensie zaawansowana. Dziękuję.”         

Pan  radny  Tomasz  Maliszewski  powiedział:  „Panie  Prezydencie!  Zwracam  się  do  Pana 
Milewskiego. Może przy okazji tego dnia dobroci ja zwrócę się jeszcze raz o budowę hali sportowej w 
Zespole Szkół Budowlanych nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 11. Pan Prezydent, całkiem serio teraz, 
Pan Prezydent wspomniał, że włożymy to do budżetu w ciągu kilku lat. Czy tej kadencji? Moje pytanie 
jest takie – czy tej kadencji do 2010 roku?”      
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Pan  Mirosław  Milewski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Coś  mi  tu  Zastępcy 
podpowiadają, ale ponieważ trzech mówi naraz, więc nie bardzo zrozumiałem. A tak w ogóle to ja 
myślę, że przecież spotkamy się w następnej kadencji.”    

Pan radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Też mam taką nadzieję.”

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Więc jeśli nie dokończymy w 
tej...” 

Pan  radny  Tomasz  Maliszewski  powiedział:  „Panie  Prezydencie,  jeszcze  kontynuując.  W 
zakupie telebimu, dochodzą mnie słuchy, że znalazłby się sponsor, który mógłby zakupić taki telebim. I 
kilka słów w tej sprawie, jeżeli Pan Prezydent,  albo Pan zdementuje, albo....”    

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Jeśli taki sponsor się znalazł na 
więcej, niż 50% tej inwestycji, bo bardzo chętnie będziemy rozmawiać. Ja na razie o takich rozmowach 
nie wiem. Ale jeśli tak, to rzeczywiście jest, jak Pan radny sugeruje, to czemu nie.”
 

Pan radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Dziękuję i w sprawie tych szkół czekam jeszcze 
na odpowiedź.” 

Pan radny  Piotr Nowicki Przewodniczący Klubu Radnych Lewica i Demokraci przedstawił 
stanowisko Klubu Radnych LiD dotyczące projektu Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok. Powiedział: 
„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Drodzy Mieszkańcy Miasta Płocka! W imieniu Klubu Radnych 
Lewica i Demokraci przedstawiam Państwu stanowisko dotyczące projektu Budżetu Miasta Płocka na 
2008 rok. Po tym wystąpieniu Pana Prezydenta mamy nieodparte wrażenie, że podobne słowa już 
słyszeliśmy wielokrotnie na tej auli. Od 5 lat regularnie karmieni jesteśmy informacjami o rekordowych 
wydatkach przeznaczonych na inwestycje. Co roku bijemy rekordy budżetowe, a każdy kolejny jest 
gigantycznym krokiem w kierunku tak oczekiwanego rozwoju naszego miasta. Jednak, gdy przyjrzymy 
się bliżej budżetowym zapisom, dostrzeżemy kolosalną różnice pomiędzy planem, a rzeczywistością. Te 
dysproporcje uwydatniają się głównie w ubiegłorocznych zestawieniach. Czarno na białym widać, że te 
efektowne plany budzące wielkie nadzieje i oczekiwania dla wszystkich mieszkańców Płocka, są w 
ciągu roku zwyczajnie niewykonywane. Co roku popełniany jest jeden podstawowy błąd, który polega 
na przyjmowaniu nierealnego planu pobożnych życzeń władz miasta, który potem w trakcie realizacji 
korygowany  jest  poprzez  szereg  zmian,  aby  Prezydent  mógł  pochwalić  się  bez  mała  100%-ową 
wykonalnością w sprawozdaniu podsumowującym wykonanie budżetu. Szanowni Państwo! Musimy 
pamiętać o tym, skąd się biorą tak duże sumy przeznaczane na inwestycje w nadchodzącym roku. 
Przecież gro z tych kwot to zwykłe przesunięcia środków planowanych do wydania w 2007 roku i 
latach poprzednich. Z punktu widzenia Klubu Radnych LiD mamy obawy, że takie postępowanie to 
wynik zwykłej niemocy, która jest jeszcze gorsza od nieprzemyślanej polityki inwestycyjnej. Uważamy, 
że ta niemoc paraliżuje obecnych urzędników w takim stopniu, że niemożliwe staje się prowadzenie 
rzetelnej  i  przemyślanej  polityki  inwestycyjnej  Płocka,  nie  wspominając  nawet  o  osiąganiu 
zamierzonych  celów.  Trochę  faktów,  Panie  Prezydencie.  Za  chwilę  będziemy  głosowali  projekt 
uchwały wydatków budżetu miasta, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
Wydatki  niewygasające,  to  nic  innego,  jak  niewykonane  inwestycje.  Stanowią  one  około  40% 
planowanych  wydatków  inwestycyjnych  w  2007  roku.  Oto  kilka  przykładów  –  Rozbudowa  i 
przebudowa  Przychodni  Rehabilitacyjnej  przy  ul.Tysiąclecia:  4.665.000  zł  na  niewygasających; 
Uporządkowanie  gospodarki  wodami  opadowymi  na  Osiedlach  Borowiczki  i  Imielnica  (budowa 
oczyszczalni  wód  deszczowych  i  sieci  kolektorów,  regulacja  rzeki  Słupianki):  2.160.000  zł  na 
niewygasających; Budowa i modernizacja oświetlenia: 600.000 zł; Budowa infrastruktury technicznej i 
nawierzchni ulic:  Orzechowej,  Śliwowej  i  Skrajnej:  1.750.000 zł;  Umocnienie Skarpy Wiślanej  na 
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odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru: 1.734.000 zł; Rozbudowa i 
zagospodarowanie  kompleksu  Sobótka  wraz  z  portem  jachtowym:  2.750.000  zł;  Budowa  stoku 
narciarskiego: 1.462.000 zł. I te inwestycje, proszę Państwa, tak powtarzają się z roku na rok. Pan 
Prezydent  wychodzi  od  wielu  lat  i  cały  czas  mówi  o  tych  inwestycjach,  a  później  natychmiast 
zdejmujemy te środki finansowe z tychże inwestycji. Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów 
Walki: 690.000 zł na niewygasające; Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta: 700.000 zł; 
Budowa dróg  dojazdowych (krajowych)  do  II  przeprawy mostowej:  15.000.000 zł;  Budowa dróg 
dojazdowych do odcinka IV: 11.000.000 zł; Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława 
Jagiełły  wraz  z  wyposażeniem:  6.000.000  zł.  Od  kiedy,  proszę  Państwa,  mówimy na  tej  sali   o 
Jagiellonce?  Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole 
Szkół  Zawodowych  Nr  6:  941.000  zł;   Przebudowa  boisk  i  urządzeń  sportowych  oraz  budowa 
warsztatów  szkolnych  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  Nr  6  –  zakupy  inwestycyjne:  491.000  zł; 
Przebudowa warsztatów w Zespole Szkół Technicznych – zakupy inwestycyjne: 165.000 zł; Budowa 
dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ, ulice Ossowskiego, Patriotów, Obrońców 
Helu, Grota – Roweckiego: 200.000 zł; Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka, 
Studzienna,  Chabrowa, Malinowa, Agrestowa: 470.000 zł;  Budowa ulic Mokrej,  Nowej,  Pieszej i 
Zapłotek wraz z infrastrukturą: 300.000 zł; Budowa ulicy Stoczniowej wraz  infrastrukturą: 800.000 zł; 
Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z infrastrukturą: 449.000 zł; Budowa ulicy Srebrnej i Wiejskiej wraz 
z infrastrukturą: 1.782.000 zł; Budowa ulic Dziedziniec, Ośnickiej, Imielnickiej: 339.000 zł; Budowa 
ulic Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą: 200.000 zł; Budowa dróg wraz z infrastrukturą w 
zachodniej  części Osiedla Borowiczki: 1.520.000 zł na niewygasające; Budowa ulicy Wańkowicza: 
309.000  zł;  Przebudowa  ulicy  Krakówka  wraz  z  brakującą  infrastrukturą:  1.054.000  zł;  Budowa 
parkingów wielopoziomowych: 79.000 zł; Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową: 150.000 
zł; Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z parkingiem: 339.000 zł. Dziesiątki niewykonanych 
inwestycji daje zawrotną kwotę 55.000.000 zł. Panie Prezydencie! Nie możemy zapominać o równie 
wielkich zmianach, jakie zostały dokonane na Sesji listopadowej Rady Miasta Płocka, gdzie został 
przegłosowany projekt uchwały wydatków z Budżetu Miasta z 2006 roku, które miały być zrealizowane 
w roku 2007, lecz niestety nie zostały one zrealizowane. Mówimy tu o zadaniach takich, jak: budowa 
obwodnicy północnej miasta Płocka, przebudowa boisk, Pasaż Paderewskiego, rozbudowa obiektu przy 
ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum, o hali widowiskowo – sportowej, itd., itd., itd. Tam te zmiany 
niosły  ze  sobą  skutki  finansowe  rzędu  kilkunastu  milionów  złotych.  Kolejnym  mechanizmem 
stosowanym  przez  Pana  Prezydenta  jest  przesuwanie  środków  budżetowych  pomiędzy  różnymi 
zadaniami budżetowymi w trakcie roku. Wszystkie te działania mają jeden cel – by na koniec roku w 
sprawozdaniu  podsumowującym  wykonanie  budżetu  mógł  się  Pan  pochwalić  prawie  100%-ową 
realizacją  budżetu.  Wskaźnik  to  bliski  doskonałości,  przy  takim  kreowaniu  budżetu  zwyczajnie 
fałszywy.  Panie  Przewodniczący!  Drodzy Mieszkańcy Miasta  Płocka!  Radni  Klubu LiD na etapie 
konstruowania  budżetu  odbyli  spotkania  z  Panem  Prezydentem  w  przedmiocie  przychodów  i 
rozchodów miasta  Płocka.  Podczas  tych  rozmów zgłosiliśmy wiele  wniosków mając  nadzieję,  że 
stosowne zapisy budżetowe znajdą swoje miejsce w tym ważnym dokumencie,  jakim jest  Budżet 
Miasta  Płocka.  Ze  smutkiem  musimy  stwierdzić,  że  praktycznie  nie  skorzystał  Pan  z  naszych 
pomysłów, bo tylko nieliczne wnioski znalazły się w zapisach budżetu. Chce również przypomnieć, że 
na etapie prac komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka, koledzy z Klubu składali wiele wniosków. 
Niestety głosami radnych PiS i PSL prawie wszystkie zostały odrzucone. Wnioski zgłaszane przez 
radnych Klubu LiD dotyczyły między innymi bezpieczeństwa w szkołach i  ich obrębie w ramach 
programu „Bezpieczna szkoła”, budowy hal sportowych w szkołach. Podczas tych rozmów zgłosiliśmy 
wiele wniosków. Niestety te wnioski tak, jak mówiłem, nie zostały w żaden sposób wykorzystane przez 
Pana Prezydenta. Tylko nieliczne z nich znalazły swoją realizację, o czym słyszeliśmy tu podczas  obrad 
Rady Miasta. W zakresie budowy i remontów dróg zgłaszaliśmy budowę drugiej północnej nitki ulicy 
Wyszogrodzkiej  w  granicach  administracyjnych  miasta.  Realizacja  tego  w  sposób  znaczący 
ułatwiłaby połączenie miasta Płocka z Warszawą i lotniskiem międzynarodowym w Modlinie. Zadanie 
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to  należy  traktować  jako  przedsięwzięcie  strategiczne  dla  rozwoju  i  przyszłości  miasta  Płocka. 
Opracowanie koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z Al. Piłsudskiego oraz szybka 
realizacja tego zadania. Ja wszyscy płocczanie wiemy, szlabany zamykają drogę kilkadziesiąt razy na 
dobę powodując, że jest ona nieprzejezdna dla karetek pogotowia, straży pożarnej i innych służb i nas 
wszystkich. Budowa ulic Misjonarskiej, Gradowskiego, pomiędzy ul. Padlewskiego i Al. Jachowicza. 
Realizacja tych zadań, o których mówimy od wielu lat, przyczyniłaby się do rozładowania korków, w 
których codziennie tracą czas mieszkańcy Płocka. Opracowanie koncepcji modernizacji ulic Bielskiej, 
Szpitalnej,  Kazimierza  Wielkiego,  Zduńskiej,  Słowackiego,  Gałczyńskiego.  Realizacja  budowy 
skrzyżowania bezkolizyjnego ulicy Zglenickiego z ulicą Dobrzyńską. Opracowanie koncepcji i budowa 
wielu  parkingów w mieście,  jak  również  budowa i  modernizacja  wielu  ulic.  Budowa chodnika  i 
oświetlenia  ulicy  Bielskiej  od  przejazdu  kolejowego  do  cmentarza  komunalnego  –  odcinek  ten 
powinien  być  zrealizowany już  w poprzedniej  kadencji.  Zostało  to  zadanie  zdjęte  w trakcie  roku 
budżetowego.   Brak  ścieżki  rowerowej,  chodnika,  utrudnią  poruszającym się  w  stronę  cmentarza 
komunalnego, dotarcie do cmentarza. Opracowanie koncepcji zagospodarowania podwórek, których 
właścicielem jest Gmina Płock. W trakcie tworzenia wspólnot mieszkaniowych wydzielono tereny, to 
jest:  chodniki, drogi wewnętrzne, tereny zielone. Zostały one własnością miasta. Przykładowymi są: 
podwórko  róg  ulicy  Bielskiej  i  Aleje  Jachowicza,  Kochanowskiego,  Obrońców  Westerplatte. 
Mieszkańcy zgłaszają potrzebę remontu lub wymiany chodników, nawierzchni dróg wewnętrznych, 
nasadzeń, oraz utworzenie placów zabaw, zwiększenie możliwości odbioru bezprzewodowego internetu 
na  terenie  całego  miasta,  zakup  telebimu  i  umiejscowienie  go  w  pobliżu  Ratusza,  co  stwarzania 
możliwość obejrzenia meczów wyjazdowych lokalnych klubów oraz imprez kulturalnych oraz pomaga 
w integracji lokalnej społeczności. Rozumiem, ze telebim zostanie jednak nabyty, gdy tą Ligę Mistrzów 
będziemy mieć teraz zagwarantowaną. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy 
Parowa  –  teren  można  potraktować  jako  kontynuacje  terenów  rekreacyjnych  Zalewu  Sobótka. 
Właściwe zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy, wykonanie alejek, ławek, zmiana wyglądu 
fontanny oraz parkingów wokół. Jest to miejsce reprezentacyjne. Przyjeżdża tutaj wielu turystów oraz 
mieszkańców  Płocka.  Po  małych  deszczach  alejki  zamieniają  się  w  bajora.  Panie  Prezydencie! 
Głosowanie za lub przeciw zaproponowanemu budżetowi jest równoważne z opowiedzeniem się za lub 
przeciw  całej  polityce  budżetowej  miasta.  Jest  również  głosem  zaufania  lub  sprzeciwu  wobec 
planowanych  działań  inwestycyjnych  w  naszym  mieście.  Klub  LiD  uważa,  że  głos  oddany  za 
aktualnym budżetem, musi opierać się na solidnych fundamentach. Niestety w chwili obecnej pod 
doświadczeniach lat ubiegłych oraz po przeanalizowaniu zapisów inwestycyjnych na nadchodzący rok, 
nasz Klub ma wciąż wielkie wątpliwości co do trwałości i solidności tych fundamentów. W związku z 
powyższym Klub Radnych LiD postanowił, że będzie głosował przeciw. Dziękuję bardzo.”                 

Pan  radny Piotr  Szpakowicz Przewodniczący  Klubu  Radnych  Polskiego  Stronnictwa 
Ludowego przedstawił stanowisko Klubu Radnych PSL dotyczące projektu Budżetu Miasta Płocka na 
2008 rok. Powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! 
Dzisiejsza debata należy do jednych z najważniejszych w ciągu roku. Podejmując decyzję o kształcie 
budżetu  bierzemy  na  siebie  odpowiedzialność  za  rozwój  miasta.  Dlatego  też  radni  Polskiego 
Stronnictwa  Ludowego z  dużą  rozwagą i  odpowiedzialnością  przeanalizowali  projekt  przedłożony 
przez Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego. Znaczna część budżetu przeznaczona jest na 
bieżące ustawowe zadania gminy i powiatu. Wydatki te są konieczne, ale decydujący wpływ na rozwój 
gospodarczy  i  społeczny  mają  środki  przeznaczone  na  inwestycje.  Niezbędnymi  inwestycjami  są 
inwestycje  drogowe,  między innymi  budowa dróg  dojazdowych  do  drugiej  przeprawy mostowej, 
budowa obwodnicy północnej i północno – zachodniej, budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy 
Piłsudskiego z linią kolejową, czy też inwestycje drogowe na płockich osiedlach. Istotne są również 
środki  przeznaczone na infrastrukturę  społeczną,  to  jest  budowę chociażby tak  oczekiwanej  przez 
płocczan  hali  widowiskowo  –  sportowej,  Centrum  Sportów  Walki,  na  modernizację  istniejących 
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stadionów,  między  innymi  w  Borowiczkach,  w  Radziwiu,  przebudowę  boisk  szkolnych,  sal 
gimnastycznych,  budowa  nowych  przedszkoli,  rozbudowa  siedziby  Muzeum Mazowieckiego,  czy 
rozwój  płockiego  ogrodu  zoologicznego.  Ilość  zadań  inwestycyjnych  budzi  wątpliwość  pełnej  ich 
realizacji, wymaga operatywności i sprawności służb nadzoru. W poprzednich latach wiele środków 
niewykorzystanych przesunięto jako niewygasające, co świadczyło o nieterminowej realizacji zadań. 
Dlatego  też  oczekujemy sprawnej  realizacji  w roku 2008.  Przedłożony projekt  budżetu  oceniamy 
pozytywnie. Jest on wyrazem dbałości władz miasta zarówno o sferę społeczną, jak też również o 
rozwój infrastruktury technicznej. Jest zbieżny z oczekiwaniami społeczności lokalnej. Dlatego też radni 
Płockiego Stronnictwa Ludowego będą głosować za jego przyjęciem. Dziękuję.”     

Pani  radna  Elżbieta  Gapińska  Przewodnicząca  Klubu  Radnych  Platformy  Obywatelskiej 
przedstawiła stanowisko Klubu Radnych PO dotyczące projektu Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok. 
Powiedziała: „Chciałam przedstawić stanowisko radnych Klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie 
budżetu na rok 2008. Panie Prezydencie, wnikliwie zapoznaliśmy się z dokumentem, którym powstał w 
listopadzie  roku  2007,  a  nazwanym:  Budżet  Miasta  Płocka  na  rok  2008.  Z  przykrością  muszę 
stwierdzić,  że  po raz kolejny otrzymaliśmy wiele  autopoprawek do tego projektu.  Nawet  niektóre 
dzisiaj. A jak się się dowiadujemy od Pana Prezydenta o niektórych nawet nie wiemy, że one powstały. I 
to jest dla nas troszeczkę zjawisko niepokojące. Chcielibyśmy, żebyśmy jednak te plany budżetowe na 
rok budżetowy przyszły znali z wyprzedzeniem. Analizując budżet trzeba stwierdzić, że zarówno w 
WPI,  jak  i  w  wydatkach  na  rok  2008,  zaplanowano  wiele  inwestycji,  które  gdyby  udało  się  je 
zrealizować, bardzo poprawiłyby komfort życia płocczan. Do takich inwestycji na pewno należałyby 
obwodnice: obwodnica północna i północno – zachodnia, budowa IV odcinka dróg dojazdowych do 
przeprawy mostowej. Dużo zaplanowano środków na budowę, przebudowę ulic, chodników, nie będę 
oczywiście  tego  wyliczała,  bo  to  wszystko  znajduje  się  w  planie  budżetu;  budowa  parkingów 
wielopoziomowych  przy   ulicy  Kościuszki,  Sienkiewicza  –  tutaj  jest  zaplanowane  rozpoczęcie 
inwestycji, a w 2010 roku jej ukończenie; budowa ścieżek rowerowych; bezkolizyjne skrzyżowanie linii 
kolejowej z Al.Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej, budowa linii tramwajowej wraz z 
infrastrukturą – tutaj powiem szczerze, że jeśli chodzi o Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, to 
mamy mieszane uczucia co do tej inwestycji; budowa mieszkań komunalnych przy współpracy z TBS – 
do 2010 roku przewidziano na ten cel około 6 mln zł; realizacja mieszkań komunalnych – do 2010 roku 
prawie  znowu  6  mln  zł;  przebudowa  budynku  przy  ul.  Jasnej;  Mazowiecka  Platforma 
Teleinformatyczna e – urząd; w rozbudowie inwestycje: Liceum im. Małachowskiego i Jagiełły oraz III 
LO; budowę stoku narciarskiego;  zabezpieczenie i  odwodnienie  skarpy oraz wymiana nawierzchni 
alejek  spacerowych  na  terenach  parku  za  tumem  i  przy  sądach;  rozbudowa  i  zagospodarowanie 
kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka z portem jachtowym do 2010 roku; hala sportowo 
–  widowiskowa  też  do  2010  roku;  budowa  Centrum Sportów  Walki.  W pozostałych  wydatkach 
majątkowych naszą szczególną uwagę zwróciła duża kwota przeznaczona na Wodociągi Płockie, to jest 
powyżej 40 mln zł. Wszystkie wymienione przeze mnie zadania są bardzo ważne, w ocenie naszego 
klubu radnych,  dla  życia  wszystkich  mieszkańców miasta  Płocka.  Ale chciałabym powiedzieć,  że 
nauczeni jesteśmy doświadczeniem z ubiegłego roku i doskonale zdajemy sobie z  tego sprawę, że 
niestety  wiele  z  wymienionych  przeze  mnie  wcześniej  inwestycji  nie  będzie  zrealizowanych 
prawdopodobnie do końca. Wiele z nich już miało się zacząć realizować, lub być zrealizowanymi. 
Niestety nie rozpoczęto nawet tej realizacji. Niektóre, takie jak na przykład płocki amfiteatr, pomimo że 
są ukończone, nie mogą zostać oddane do użytku. Wymienię tylko kilka takich, które budzą nasze 
szczególne  zaniepokojenie.  Na przykład  właśnie  obawiamy się,  to  co  mówił  Pan Przewodniczący 
Jaroszewski,  o los  obwodnic:  północnej  i  północno – zachodniej.  Podobnie z IV odcinkiem dróg 
dojazdowych do przeprawy mostowej. Podobnie, jeśli chodzi o powstanie linii tramwajowej. Tutaj, 
jeżeli pozyskamy środki z Unii Europejskiej, to ta linia powstanie. Jeśli nie, to tak, jak Pan Prezydent 
mówił, prawdopodobnie jej nie będzie. Mamy również nadzieję, że niezależnie od tego, czy powstanie 
linia  tramwajowa,  czy  nie,  skrzyżowanie  bezkolizyjne  jednak  Pan  Prezydent  na  skrzyżowaniu 
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Al.Piłsudskiego z linią kolejową wybuduje. Doświadczenie, jakie mamy przy rozbudowie Liceum im. 
Władysława Jagiełły,  nie napawa nas specjalnym optymizmem, jeśli chodzi o planowane działania 
inwestycyjne w Małachowiance. Otóż remont i przebudowa zabytkowego skrzydła obawiamy się, żeby 
również nie trwała tak długo, jak te wszystkie inwestycje, które były zaplanowane w Jagiellonce. Tutaj 
na ten cel jest również,  jak czytałam, w planach pozyskanie środków unijnych. Obawiamy się, czy 
planowane inwestycje nie będą tak długo ciągnęły się, jak przebudowa budynku przy ulicy Jasnej, czy 
legendarna juz hala widowisko – sportowa, stok narciarski, Sobótka, Centrum Sportów Walki. Są to już 
przysłowiowe inwestycje, o które, jak Państwo wiecie, pytają nas wszystkich radnych obywatele Płocka 
zainteresowani  życiem  swojego  miasta.  Panie  Prezydencie,  celem  działania  każdej  opozycji  jest 
recenzowanie i kontrola poczynań władzy. Radni Klubu PO już wielokrotnie wykazali poprzez swoje 
działania,  że  są  opozycją  konstruktywną,  której  nadrzędnym  celem  jest  dobro  naszego  miasta, 
Książęcego Grodu Płock i jego mieszkańców, którzy nam zaufali rok temu wybierając nas radnymi tego 
miasta. Rok temu podczas uchwalania budżetu większość radnych Platformy Obywatelskiej poparła 
budżet, jeden głos był wstrzymujący – Pan radny Nowakowski. Niestety bardzo zawiodła nas realizacja. 
Wiele zaplanowanych i potrzebnych inwestycji nie zostało zrealizowanych w ogóle lub w niewielkim 
stopniu,  co  nie  pozwoliło  na  zaspokojenie  potrzeb  mieszkańców.  Wiele  inwestycji  zostało 
przeniesionych w środkach niewygasających na przeszły rok. Dlatego w tym roku wstrzymamy się od 
głosu.  Będziemy jeszcze raz prolongować na rok 2008 naszą nadzieję,  że  wiele  z  potrzebnych,  a 
wymienionych  przeze  mnie  wcześniej  inwestycji  będzie  zrealizowanych  w  przyszłym roku  plus 
rozpocznie się  realizacja  zaplanowanych w WPI inwestycji  wieloletnich.  Będziemy jednak bardzo 
uważnie i wnikliwie recenzować etapy realizacji poszczególnych działań inwestycyjnych podjętych 
przez obecną koalicję rządzącą naszym miastem i na bieżąco informować o tym naszych mieszkańców. 
Dziękuję.”         

Pani  radna  Wioletta  Kulpa Przewodnicząca  Klubu  Radnych  Prawa  i  Sprawiedliwości 
przedstawiła  stanowisko  Klubu  PiS  dotyczące  projektu  Budżetu  Miasta  Płocka  na  2008  rok. 
Powiedziała: „  Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Na 
dzisiejszej Sesji Rady Miasta Płocka podejmiemy decyzję o kształcie przyszłorocznych dochodów i 
wydatków  zamieszczonych  w  przedstawionym  przez  Prezydenta  Miasta  projekcie.  Planowany 
budżet na rok 2008 przekracza już kwotę 600 mln złotych. W porównaniu do 2007 roku zauważalny 
jest znaczący wzrost po stronie dochodów własnych o ponad 28 mln, który obecnie jest na poziomie 
358 mln. Przy czym dotychczasowa tendencja wzrostu podatku od osób prawnych i fizycznych 
uległa zmianie, szczególnie w kontekście CIT-u, który uległ dość znacznemu obniżeniu. W tym 
zakresie na podkreślenie zasługuje wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych w stosunku do 
ubiegłorocznych planów o ponad 7 mln. Subwencje i dotacje stanowią kwotę około 172 mln, jednak 
nie  pokrywają  w  całości  kosztów  zadań  powierzonych  gminie.  Dotyczy  to  między  innymi 
wynagradzania  nauczycieli  w  placówkach  oświatowych  na  terenie  miasta,  gdyż  subwencja 
oświatowa  przekazywana  z  budżetu  państwa  nie  wystarcza  na  pokrycie  wszelkich  kosztów 
związanych z tym zadaniem. Wydatki budżetu 2008 roku przekraczają kwotę 585 mln, z której 
blisko  24%  stanowią  wydatki  majątkowe.  Miasto  Płock  podejmuje  się  wspólnych  zadań 
inwestycyjnych, które nie stanowią bezpośrednio zadania gminy, lecz służą mieszkańcom. Tak było 
w przypadku połączenia sił i  środków w przebudowie Państwowej Szkoły Muzycznej, Muzeum 
Mazowieckiego  i  wielu  innych.  Ta  współpraca  zostanie  nadal  podtrzymana,  poprzez  widoczne 
zadania, jak rozbudowa Muzeum Mazowieckiego, czy budowa ulicy Medycznej wraz z parkingami 
przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Dość znaczna kwota 12,5 mln została zagwarantowana 
przez  PKN  Orlen  na  budowę  hali  sportowo-widowiskowej.  Ogółem  wydatki  na  inwestycje 
zaplanowano na kwotę przekraczającą 143 mln zł,  w ramach tej  kwoty ponad 17 mln zostanie 
przekazanych na budowę dróg dojazdowych do drugiej przeprawy mostowej - odcinek IV od węzła 
Dobrzykowska do węzła Góry. Tu znów należy zaznaczyć, iż zgodnie z zawartym porozumieniem z 
PKN  Orlen  w  2008  roku  planowane  jest  pozyskanie  środków  finansowych  na  realizację  tego 
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zadania  w wysokości  30  mln  złotych.  Od wielu  lat  nie  było  zauważalnego,  aż  tak  znacznego 
zaangażowania  się  w  sprawy  inwestycyjne  miasta  poprzez  PKN  Orlen,  który  związany  jest 
nierozerwalnie  z  miastem Płock.  I  miejmy nadzieję,  aby tak  dobre  relacje  i  współpraca,  która 
przynosi  korzyści  dla  miasta  i  jego  mieszkańców  nie  była  zaniechana  i  zniweczona  poprzez 
jakiekolwiek  rozgrywki  polityczne.  Z  wielu  zadań  z  zakresu  infrastruktury  drogowej  należy 
podkreślić choć kilka z nich, m.in. budowa ulic Studziennej i Agrestowej z kwotą 630.000; budowa 
Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej z kwotą 1.000.000; budowa ulicy Granicznej 
I i II etap na łączną kwotę 550.000; budowa łącznika Armii Krajowej z ulicą Zbożową z kwotą 
500.000;  budowa  ulicy  Siewnej  z  kwotą  400.000;  budowa  łącznika  ulicy  Chopina  –  400.000; 
łącznik pomiędzy ulicami Przemysłową i  Rutskich  z  kwotą 100.000;  budowa ulic  Orzechowej, 
Śliwowej i Skrajnej – 850.000, czy Żabiej,  Błotnej i  Jesiennej z kwotą 350.000. To tylko kilka 
zadań  w  ramach  blisko  100  inwestycji  stanowiących  wydatek  majątkowy  gminy.  Poza  tymi 
środkami bieżące, ale i gruntowe remonty dróg z dużym sukcesem wykonuje Miejski Zarząd Dróg, 
stąd  tak  duże  kwoty,  które  corocznie  kierujemy  do  tej  jednostki,  w  przyszłym  roku  prace 
remontowe będą wykonane na kwotę blisko 14 mln złotych. W naszym mieście przybywa z roku na 
rok coraz większa ilość samochodów, jednak brakuje miejsc parkingowych, dlatego podjęte zostały 
wzmożone działania związane z budową parkingów wielopoziomowych przy ulicy Kościuszki i 
Sienkiewicza,  co  może rozwiązać docelowo brak  większych parkingów w centrum miasta.  Nie 
zabrakło  w  budżecie  zadań  z  zakresu  sportu  i  rekreacji,  poza  halą,  zaplanowano  przebudowę 
ośrodka sportowego „ Stoczniowiec”, stadionu na osiedlu Borowiczki, stoku narciarskiego, czy też 
kompleksu  „Sobótka”  wraz  z  portem jachtowym.  W poprzedniej  kadencji  Rady Miasta  Płocka 
podjęliśmy decyzję o zakupie sztucznego lodowiska. Dziś funkcjonują w Płocku już trzy i każde z 
nich cieszy się dużym zainteresowaniem. To dowód na to że warto podejmować odważne decyzje, 
które z pozoru dla wielu wydają się nietrafione. Budżet 2008 roku zakłada również budowę linii 
tramwajowej,  w  zakresie  opracowania  studium  wykonalności  niezbędnego  do  aplikowania  o 
dofinansowanie za środków Unii Europejskiej. Budowa linii tramwajowej jest przewidziana, jako 
połączenie komunikacyjne z dwoma innymi gminami: Słupnem i Starą Białą. Odrębnym zadaniem 
zaś jest opracowanie koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego. 
Od 50 lat w naszym mieście istnieje Aeroklub Ziemi Mazowieckiej i lotnisko, dlatego zaplanowane 
środki na koncepcję opracowania lotniska są wskazane i zasadne, tym bardziej że w sąsiedztwie 
znajduje się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W przyszłorocznym budżecie zagwarantowano środki 
na  budowę  mieszkań  komunalnych  blisko  4  mln  złotych  przy  współpracy  z  Towarzystwami 
Budownictwa Społecznego oraz jako zadanie własne gminy. Bardzo znaczna kwota – ponad 189 
mln przeznaczona jest  na wydatki w dziedzinie oświaty.  Ponad 12 mln stanowią tylko wydatki 
inwestycyjne, co zostanie przekazane na kolejne remonty boisk przyszkolnych m.in. przy Szkołach 
Podstawowych Nr 3 i 17, zostanie opracowana dokumentacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w 
Trzepowie,  czy  nastąpi  rozbudowa  sali  gimnastycznej  w  Zespole  Szkół  Nr  2,  a  także  kolejne 
przedszkola w Ciechomicach i Radziwiu. Niezbędny remont budynku Przedszkola Nr 1 przy ulicy 
Kościuszki  również  został  zaplanowany  w  wydatkach  inwestycyjnych  z  kwotą  600.000  zł. 
Polepszenie komfortu i atrakcyjności obiektów sportowych dla dzieci i nauczycieli stało się jednym 
z priorytetów płockiego samorządu. Równie ważne są właściwe i godne wynagrodzenia za pracę 
nauczycieli, których płace są corocznie regulowane, a dodatek motywacyjny zgodnie z ustaleniami 
wzrasta rokrocznie o 1%, osiągając w 2008 roku poziom 8 punktów procentowych. Dość znaczny 
udział  w wydatkach  inwestycyjnych  w  dziedzinie  oświaty  ma  rozbudowa  LO im.  Władysława 
Jagiełły,  gdzie  zaplanowano  na  kwotę  5.450.000  budowę  segmentu  dydaktycznego  oraz 
postępowanie przetargowe dotyczące zakupu jego wyposażenia.  Pomoc społeczna jest  ogniwem 
stanowiącym jedyną pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Na finansowanie tej 
dziedziny  przeznaczamy  kwotę  71,5  mln  złotych,  co  wcale  nie  oznacza,  że  jest  to  wielkość 
odpowiadająca potrzebom naszych mieszkańców. Jednak system pomocy w naszym mieście jest 
bardzo  rozbudowany  i  funkcjonuje  od  lat  dobrze.  Dodatkowo  istnieje  wiele  organizacji,  które 
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wspomagają miasto świadcząc pomoc w różnych formach osobom potrzebującym, za co bardzo 
serdecznie dziękujemy, szczególnie, iż większość z nich działa na zasadzie wolontariatu. Opieka 
zdrowotna jest równie istotnym elementem nierozerwalnie związanym z samorządem. Szczególnie 
istotne są badania profilaktyczne, na które nie powinno brakować środków finansowych, dlatego 
kontynuujemy badania typu PET, czy mammografia. Zaplanowano również pomoc finansową dla 
Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  w  Płocku  na  zakup  aparatu  USG  do  Pracowni 
Ultrasonografii. Zabrakło w budżecie roku 2008 bardzo istotnego dla społeczności szkoły Nr 23 
remontu. Wszyscy wiemy w jakim stanie technicznym jest ta Szkoła. W chwili obecnej wykonanie 
niezbędnego drenażu jest niezbędne, dlatego radni PiS wnioskowali o umieszczenie tego zadania w 
budżecie,  choć  zdajemy  sobie  sprawę,  iż  jest  to  znaczna  kwota,  dlatego  dziękujemy  za 
zaakceptowanie  tych propozycji.  Nie możemy jednak zgodzić  się  na wnioski  składane podczas 
obrad komisji, które jako źródło finansowania wskazywały chociażby zdjęcie środków z budowy 
hali  sportowo-widowiskowej.  Podsumowując  5-letnią  pracę  na  rzecz  samorządu  płockiego  i 
rozwoju  miasta  obecnego  Prezydenta,  a  szczególnie  udzielone  poparcie  w  ubiegłorocznych 
wyborach samorządowych,  należy jasno stwierdzić,  iż  obrany kierunek pracy samorządu został 
oceniony przez najsurowszych cenzorów – mieszkańców Płocka – dobrze.  Obecny styl pracy i 
zarządzania,  dostrzegalne  przemiany  pokazały,  iż  miasto  takie  jak  Płock,  nie  należące  do 
największych,  może  zyskać  uznanie,  odnosić  sukcesy  inwestycyjne,  których  mogą  teraz 
pozazdrościć inne miasta, ale można osiągnąć to tylko dzięki ciężkiej pracy.  Równie istotnym i 
ważnym elementem jest pewna równowaga, wzajemna współpraca i zrozumienie, gdyż wśród wielu 
potrzeb należy w ciągu roku kalendarzowego wybrać tylko część z nich, co nie do końca może 
satysfakcjonować  choćby  nas  –  radnych.  Ważne  jest  znalezienie  wzajemnego  kompromisu  i 
wspólna  praca.  Radni  Prawa  i  Sprawiedliwości  w  Radzie  Miasta  Płocka  oceniają  pozytywnie 
projekt Budżetu Miasta Płocka przedłożony przez Prezydenta i dlatego poprzemy w głosowaniu 
omawiany dokument wraz z autopoprawką. Dziękuję.”

Pani radna  Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie 
Prezydencie! Tu zwracam się do koleżanki Wioletty – chcę powiedzieć, że burzę ze Szkołą Nr 23 to 
ja wywołałam.  Troszeczkę mnie zabolało, bo cały czas się wykłócałam na komisjach i to był mój 
wniosek, ale bardzo dziękuję Klubowi PiS za poparcie mojego wniosku, chociaż na komisji były te 
wnioski przez radnych PiS-u odrzucane. Dziękuję.”

Pani radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Jeszcze chciałam tylko uzasadnić koleżance, że 
burza,  jak to Pani  określiła,  ze Szkołą Nr 23,  wynikła już w poprzedniej  kadencji.  Przypomnę 
chociażby wymianę podłogi, niezbędną, i to zrobiliśmy. Od 2004 roku dokładnie robimy to. I to nie 
jest  coś,  co  powstało  w  tym  okresie,  czyli  w  tej  kadencji.  Czyli  zostało  to  wcześniej 
zapoczątkowane. Natomiast problem również drenażu i opracowania dokumentacji, to nie jest czas 
tego roku, tylko wykonywano ją znacznie, znacznie wcześniej. Również zaczęto w tamtej kadencji. 
W związku z  tym nie  kłóćmy się,  czyj  akurat  to  był.  Najważniejsze,  że  w tym momencie  się 
zgodziliśmy. Jeśli kwestia odrzucenia tego wniosku, to również, gdyby Pani dobrze słuchała mojego 
wystąpienia, uzasadniłam, dlaczego nie głosowaliśmy za tym wnioskiem – ponieważ 2.300.000 zł 
chciała Pani zdjąć z hali widowisko – sportowej. Dziękuję.”           

2) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 270)  

Pani Barbara  Szurgocińska Skarbnik  Miasta  Płocka  zgłosiła  autopoprawkę  do  projektu 
uchwały zamieszczonego na druku nr 270 (autopoprawka stanowi  Załącznik nr 28 do niniejszego 
protokołu).
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3) wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku   budżetowego 
(druk nr 271)  

Pani Barbara  Szurgocińska Skarbnik  Miasta  Płocka  zgłosiła  autopoprawkę  do  projektu 
uchwały zamieszczonego na druku nr 271 (autopoprawka stanowi  Załącznik nr 29 do niniejszego 
protokołu).

Pan  radny  Piotr  Nowicki powiedział:  „Ja  chciałbym  zadać  takie  pytanie,  a  na  początku 
podzielić się taką uwagą, że to, że dostajemy ten dokument dziś, to świadczy o tym, że po prostu Rada 
Miasta  przez  Prezydenta  nie  jest  traktowana  w  sposób  odpowiedzialny  i  właściwy.  Rada  Miasta 
powinna mieć czas na zapoznanie się z tym dokumentami i jakość gruntowna analizę. Natomiast ja bym 
chciał  zadać  takie  pytanie,  to  jest  pytanie  pewnie  teoretyczne  i  pewnie  Pani  Skarbnik  odpowie 
pozytywnie – zawsze było tak, że te uchwały, które dotyczyły wydatków budżetu miasta, które nie 
wygasały w danym roku, to one jakby regulowały te zadania inwestycyjne, które w jakiś tam sposób, z 
jakichś różnych powodów nie zostały zrealizowane, ale w tej autopoprawce mamy coś takiego, że 
znajdują się tutaj  nowe zadania,  bo tu jest napisane tak: wprowadzić zadanie nr 23 budowa ulicy 
Sielskiej, Prostej, Kątowej.”

Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „Nie, proszę Państwa. Macie 
Państwo  druk pierwotny - na druku nr 271 projekt uchwały. Po prostu do tego projektu uchwały 
wprowadzamy dodatkowe jeszcze zadania z budżetu tegorocznego, które są w budżecie, jako zadanie, 
bo one nie były na pierwszym etapie uwzględnione.”   

Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „To znaczy moje pytanie jest takie – czy to zadanie, które 
jest wymienione, te ulice, które są wymienione w zadaniu 23, to one funkcjonowały już w stosownych 
dokumentach?”  

Pani Barbara  Szurgocińska Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedziała:  „Tak,  w budżecie  tego 
roku.”

Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Tak, rozumiem. Dziękuję bardzo.”

Pan radny Artur Jaroszewski  Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Płocka powiedział: 
„Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Poruszając się w krainie autopoprawek 
chyba zaczynamy się gubić, przynajmniej ja mam takie wrażenie odnośnie siebie, więc mam pytanie do 
Pana Prezydenta o łączną liczbę zadań, które w ramach tejże uchwały przenosimy realizacyjnie z roku 
2007 na 2008.”  
 

Pan  Tomasz  Kolczyński  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałem Panu radnemu odpowiedzieć w ten sposób, że to nie jest 
przeniesienie zadań z 2007 do 2008. To jest po prostu zdecydowana większość zakończenie po prostu 
tych  inwestycji,  tych  etapów,  które  były  zaplanowane  w  2007,  jeśli  to  było  na  etapie  takim,  że 
dokumentacja techniczna, zaprojektowanie tej dokumentacji. I jestem przygotowany do szczegółowego 
omówienia  z  Państwem  na  przykład  w  styczniu,  w  lutym,  w  marcu  na  przykład  kończą  się 
opracowywania poszczególnych dokumentacji, bądź kwiecień, maj – kończą się zadania już realizacji 
poszczególnych inwestycji.  I  w styczniu też. O tym, co wspomniał i  pytał Pan radny Nowicki na 
przykład Sielska, Prosta, Kątowa i Chmielna – na przykład Prosta i Kątowa są to już ulice zrealizowane. 
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Sielska jest w trakcie, prawie wybudowana kanalizacja sanitarna i jest to kontynuacja tego zadania i 
zakończone  będzie  ostatecznie  w czerwcu  przyszłego  roku.  Ale  zakończone,  a  nie  rozpoczynane. 
A więc to generalnie jest taka zasada. Te wszystkie pieniądze są już przypisane konkretnym zdaniom 
pod konkretne zamierzenia i umowy, które są zawarte, a na część z tych zadań już były wydatki i tylko 
te  końcówki,  które  pozostały  niezbędne  do  kontynuowania  tych  zadań  są  zapisane  w  środkach 
niewygasających.”         

Pan radny Artur Jaroszewski Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja 
pozwoliłem sobie Panie Prezydencie chwilowo tutaj zliczyć przynajmniej te zadania, które mam na 
dwóch dokumentach, które do mnie dotarły. Naliczyłem 69 zadań, które w moim odczuciu dotyczą 
przesunięcia środków z roku 2007 na 2008, z jednoczesnym zaklepaniem dzisiaj przez nas jako  Radę 
Miasta Płocka, dopuszczalnego opóźnienia realizacji tychże zadań. Zresztą podobnie można traktować 
chyba  termin  realizacji  wszystkich  tychże  zadań.  Widnieje  tam jedna  data  –  31.10.2008.  Jest  to 
bezpieczna,  zapewne,  inwestycyjnie  czy  też  realizacyjnie  data.  Natomiast  proszę  ewentualnie 
skorygować tę liczbę, przynajmniej rząd wielkości, czy jest to około 60, czy też może jest to jeszcze coś 
więcej, co do nas nie dotarło.”        

Pan  Tomasz  Kolczyński  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Nie  można 
powiedzieć tak, że coś do Państwa nie dotarło, bo albo jest to zawarte w tym projekcie uchwały, albo 
nie. Jeśli nie jest zawarte, to znaczy, że nie będą środki niewygasające zabezpieczane na te poszczególne 
inwestycje. Jeśli chodzi o ilość – nie zliczałem ich, ale to tylko też świadczy o tym, że to ogromna część 
inwestycji, przy których wykonano bardzo dużo pracy, bo od zakupu pierwszej najmniejszej mapki to 
jest rozpoczęcie realizacji tych poszczególnych inwestycji i kolejne wydatki, jakie się realizuje, jest to 
już w trakcie realizacji inwestycji. Oczywiście, że my oceniamy tylko przez to, czy została ona już 
zrealizowana fizycznie. Tak, jak Pan radny Nowicki wspominał o pasażach – trzeba się  przejechać na 
Podolszyce  i  zobaczyć  Pasaż  Paderewskiego.  Na  tym  etapie,  który  był  zaplanowany  został 
zrealizowany.  W tych zadaniach, jakie mamy w tytułach, zacznijmy od pierwszego: Ossowskiego, 
Patriotów,  Obrońców  Helu,  Grota  Roweckiego,  ja  mógłbym  z  Państwem  omawiać  to  po  kolei, 
Ossowskiego zostało zakończone, do odbioru, ale w tytule ta nazwa została, tak to jest w budżecie 
zadaniowym, ono dopóki się nie zakończy tam, gdzie już możemy, to usuwamy fragmenty tych nazw, 
ale w przyszłym roku będziemy jeszcze w jakiejś części się obracać w tym nazewnictwie, bo w tych 
środkach 200 tys., które jest na Obrońców Helu, to są te miejsca parkingowe, które zobowiązaliśmy się 
wybudować i mam nadzieję,  że jak zgłoszenie już zostanie przyjęte, będą te miejsca parkingowe 
wybudowane.  I  sięgacz  przy  Patriotów,  który  był  nie  ujęty,  pierwotna  dokumentacja,  która  była 
przekazana nam przez spółdzielnię. I tak: Mokra, Nowa, Piesza, Zapłotek – cały ten zakres został 
zrealizowany, ale w trakcie roku wprowadziliśmy jeszcze drugi etap Zapłotek od Żelaznej do ulicy 
Piaski i on jest projektowany i będzie projekt zakończony 31 stycznia 2008. Są zaplanowane pieniądze, 
które  pozwolą  na  zrealizowanie  tego  ostatniego  etapu  ulicy  Zapłotek.  I  mógłbym  tak  Państwu 
po kolei wszystko omawiać. Obowiązują terminy umowne, także to, co jest w umowie zawarte, a środki 
zapisane do wykorzystania do końca października są to dopuszczalne terminy ustawowe, że tak można 
maksymalną datę wpisać i tylko dlatego tak zostało to wpisane.”

Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Prezydencie, ja chciałem się odnieść do Pana słów, 
że decydują terminy umowne. My realizujemy budżet zadaniowy i tutaj jest zawarta taka specyficzna 
umowa pomiędzy Panem Prezydentem a mieszkańcami Płocka. I Pan Prezydent, na przykład deklaruje 
się, że wybuduje amfiteatr w mieście Płocku za określoną kwotę pieniędzy w określonym terminie. To 
jest taka umowa pomiędzy Panem Prezydentem, a społeczeństwem. I później następuje realizacja tejże 
umowy. I okazuje się, że amfiteatr nie jest wykonany w terminie takim, jaki był pierwotnie zakładany, 
tylko zostanie oddany dwa lata później. Jak również mówimy społeczeństwu - wykonamy ten amfiteatr 
za określoną kwotę pieniędzy, ale po drodze okazuje się, że trzeba jeszcze do tego interesu dołożyć 
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2,5  mln zł. I my mówimy o zadaniach inwestycyjnych, które będą realizowane w następnym roku. I, że 
tak powiem, Pana dylematy, czy myśmy to dobrze wykupili, źle wykupili, czy chcieliśmy pobudować 
sklep na gruncie prywatnym, czy chcieliśmy wybudować inwestycje w innej gminie, a myśleliśmy, że 
to nasza gmina, i inne Pana dylematy nas specjalnie nie interesują. Nas interesuje, że tak powiem, efekt 
finalny. A efekt finalny jest następujący – umowa zawarta ze społeczeństwem, było napisane czarno na 
białym: zrobimy to w tym i w tym okresie. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, to niestety nie dotrzymaliśmy 
umowy. I to tyle. Dziękuję.”      

4) wydania opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier (salon gier na automatach) w Płocku przy Alejach 
Floriana Kobylińskiego 4 (druk nr 263)  

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 263.

5) zmieniająca uchwałę nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. (druk nr 264)  

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 264.

6) wyrażenia zgody na zawarcie przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku umów na okres 
przekraczający rok budżetowy (druk nr 266)  

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 266.

7) wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku umów na okres 
przekraczający rok budżetowy (druk nr 267)  

Pani Barbara  Szurgocińska Skarbnik  Miasta  Płocka  zgłosiła  autopoprawkę  do  projektu 
uchwały zamieszczonego na druku nr 267 - w podstawie prawnej po wyrazach: „Na podstawie art.18 
ust. 1 oraz...” wpisać „art.”

8) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2008 rok (druk nr 268)   

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 268.

9) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2008 rok (druk nr 269)  

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 269.
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10)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  w zakresie prowadzenia gminnego   
transportu zbiorowego (druk nr 272)  

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 272.

11)    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami   
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 273)  

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 273.

Pani radna  Elżbieta Podwójci – Wiechecka  powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie 
Prezydencie! Panie i Panowie Radni! Wszyscy tu Państwo zebrani! Filia Biblioteczna Książnicy 
Płockiej   zwraca  się  z  prośbą  do  osób  prywatnych,  jak  i  płockich  instytucji,  w  szczególności 
naszych tutaj miejskich spółek, o włączenie się do akcji misyjnych Każdy znaczek wspiera misję, 
Okulary  dla  Ghany,  czy  Kule  nadziei.  Akcje  te  adresowane  są  do  osób  świeckich,  które  chcą 
wspierać  dzieło  misyjne  księży werbistów z  Pieniężna  i  to  niekoniecznie  w formie  przekazów 
gotówkowych. Okazuje się, że można pomóc najuboższym na całym świecie wyciągając pieniądze 
z kosza. Jak to zrobić? - Wystarczy pamiętać, by nie wyrzucać kopert pocztowych, na których są 
znaczki, ale wyciąć je z półcentymetrowym marginesem i przynieść do biblioteki. Darowane przez 
Państwa znaczki zostaną sprzedane w jakiś sobie wiadomy sposób odzyskane przez misjonarzy, 
którzy następnie jeżdżąc po świecie sprzedają te znaczki, a uzyskane z tych znaczków pieniądze są 
przekazywane na cele misyjne. Najuboższą ludność w Ghanie można wspomóc darując używając, 
Szanowni Państwo, okulary. Większości mieszkańców Ghany nie stać na zakup, ponieważ koszt 
jednej pary okularów jest równy dobrej miesięcznej pensji. Okulary, które Państwo przyniesiecie do 
biblioteki,  zostaną  przekazane  do  przychodni  okulistycznej  w  Ghanie,  przy  której  działa 
specjalistyczna pracownia, w której okulary zostaną naprawione i dostosowane do indywidualnych 
potrzeb. Okulary, o które proszą misjonarze werbiści, mogą być uszkodzone, można je darować, 
można również darować same szkła, oprawki, mogą być również okulary przeciwsłoneczne. Oprócz 
znaczków i okularów zbieramy też kule i laski dla ludności w Angoli, która ciężko doświadczona i 
okaleczona 30-letnim konfliktem zbrojnym musi pracować w polu, by wyżywić rodziny. W Angoli 
największym problemem są zaminowane tereny,  w  tym pola  uprawne.  Według obliczeń rządu 
przeszło 7 mln min nie zostało jeszcze zlokalizowanych i rozbrojonych. Codziennie z powodu min 
ginie tu  10 osób,  a o wiele więcej  traci  nogi.  Szczególnie tu chodzi o dzieci.  Możemy pomóc 
zachować tym ludziom godność darując im używane laski, kule, które pozwolą nadal im pracować. 
Dotychczas na werbistowskie akcje odpowiedziało wiele osób prywatnych,  jak i  kilka płockich 
instytucji,  dzięki  którym  od  2003  roku  zebraliśmy  około  60  tys.  znaczków  i  ponad  500  par 
okularów. Jeśli chcecie Państwo wspomóc misjonarzy werbistów w tak trudnej i pełnej poświęcenia 
pracy,  włączcie się do akcji zbierania znaczków, okularów, czy kul. Na Wasze dary czekamy w 
każdej Filii Bibliotecznej Książnicy Płockiej. I korzystając z okazji chcę bardzo podziękować Panu 
Prezesowi  Naworskiemu  z  Wodociągów  Płockich  za  włączenie  się  do  tak  pięknej  akcji  i 
przekazanie  na  ten  cel  ogromnego  kartonu  okularów  i  znaczków  zebranych  od  pracowników. 
Bliższe  informacje  o  werbistowskich  akcjach,  w  których  pośredniczy  Filia  Biblioteczna  Nr  8 
Książnicy Płockiej, można uzyskać w bibliotece przy ul. Walecznych 20. Ja bardzo proszę przy 
okazji porządków zamiast wyrzucać do kosza okulary, czy wyrzucać znaczki, proszę je zbierać. My 
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naprawdę je odbierzemy i przekażemy księżom misjonarzom. Dziękuję.”      

W tym miejscu obrad została ogłoszona przerwa od godz. 12.30 do godz. 13.00.
Obrady zostały wznowione o godz. 13.05.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał 

Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział,  że jeżeli  chodzi  o 
uchwałę w sprawie przyjęcia Budżetu Miasta Płocka na rok 2008 głosowany będzie druk nr 265a, 
który radni otrzymali w dniu Sesji Rady Miasta. 

Pan  radny  Marek  Krysztofiak  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  W kontekście  tych 
zgłaszanych wniosków ja  chciałbym powiedzieć,  że zaistniała  jakaś  dziwna sytuacja,  ponieważ 
radny Nowicki występując w imieniu Klubu LiD stwierdził, że i tak Klub LiD będzie przeciwko 
uchwale budżetowej. Czyli ja rozumiem, że Klub LiD zgłasza wnioski i nawet, jeżeli one wejdą do 
budżetu, to i tak oni będą przeciwko budżetowi i automatycznie przeciwko własnym wnioskom. 
Z tego tytułu ja chciałem stwierdzić, że jest to tylko populistyczne, demagogiczne. Ja oczywiście 
nie wezmę udziału w tego typu głosowaniu. I druga uwaga do wystąpienia Pana radnego w tym 
momencie. Pan radny raczył użyć sformułowania,  że tam jakieś wnioski upadły, czy nie zostały 
przyjęte, gdyż Klub Radnych PiS i PSL był przeciwny. Ja chciałem powiedzieć, że Klub Radnych 
PiS  i  PSL łącznie  ma  11  radnych,  a  większość  uchwał,  które  tutaj  podejmujemy,  jak  łatwo 
sprawdzić, bądź wymaga większości 13 radnych, bądź też nawet można też to łatwo sprawdzić, 
większa jeszcze liczba głosuje za i Klub Radnych PiS i PSL naprawdę nie jest w stanie przyjąć ani 
budżetu,  ani  szeregu  uchwał,  gdyż  jest  po  prostu  zbyt  mało  radnych  razem.  Podobnie  jest  w 
komisjach,  także wcale nie znaczy,  że musi być większość na przykład radnych PiS-u w danej 
komisji.  To jest  tylko taka uwaga do osób, które śledzą obrady Rady Miasta Płocka, że jest  to 
nieprawda, powielana też nieraz w mediach, że właśnie coś tam Klub Radnych PiS i PSL przyjął, 
bo jest to niemożliwe z powodów arytmetycznych. Dziękuję.”

Pani  Barbara Smardzewska – Czmiel  członek Komisji  Uchwał  i  Wniosków odczytała 
wniosek zgłoszony przez Panią radną Magdalenę Lewandowską:
Zabezpieczyć środki finansowe na waloryzację płac w wysokości 2,3% i podwyżkę płac w wysokości  
8%  dla  pracowników  administracji  i  obsługi  zatrudnionych  w  placówkach  oświatowo  –  
wychowawczych prowadzonych przez gminę. 
Wysokość waloryzacji wynika ze śródrocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na  
2008  r.  a  wysokość  podwyżki  ze  średniorocznego  wzrostu  wynagrodzeń  pracowników  
samorządowych w stosunku do 2007 r. w warunkach porównywalnych. Wskaźniki te przyjmuje się  
do opracowania    projektu budżetu gminy na 2008 r. 
Źródło finansowania 
Rozdział 600 § 6050 zadanie 51/PD/I/g
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą. 
(wniosek stanowi Załącznik nr 30 do niniejszego protokołu)

W tym miejscu głos zabrał Pan radny Piotr Nowicki i powiedział: „Ja mam taką prośbę, i to 
wniosek formalny, prosiłbym o to, żeby to głosowanie odbyło się w sposób  imienny ze względu na 
to,  że  nasza  koleżanka  apelowała  do  określonych  radnych,  a  oni  jakby  uciekają  od 
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odpowiedzialności za to głosowanie.”

Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wniosek 
Pana radnego Piotra Nowickiego dotyczący przeprowadzenia imiennego głosowania nad wnioskiem 
zgłoszonym przez Panią radną Magdalenę Lewandowską.  W wyniku głosowania przy         7 
głosach  –  za,  10  –  przeciw  i  5  –  wstrzymujących  się  wniosek  o  imienne  głosowanie  został 
odrzucony. 

Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Niestety muszę stwierdzić, że odwagi co niektórym 
brakuje. To chyba pierwsze głosowanie imienne, które nie zostało zarządzone. Boleję nad tym, jak 
również nad tym, że nie ma, Panie Przewodniczący, maszyny do głosowania, która by pozwoliła 
stwierdzić, jak radni głosowali.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan stawiał wniosek 
o imienne, także tu kwestia maszyny naprawdę nie odgrywa roli.”

Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ale jak by była maszyna, to by było wiadomo, kto 
jak  głosował.  Ja  rozumiem,  Panie  Przewodniczący  –  po  prostu  brak  odwagi  u  niektórych. 
Dziękuję.”

Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Nie wiem. To są 
osobiste sprawy. Odwaga, nie odwaga - bardzo wielkie słowa.”  
   

Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wniosek 
zgłoszony przez Panią radną Magdalenę Lewandowską. 

Wynik głosowania:
za – 7
przeciw – 11
wstrzymało się -  4
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
      

Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 
treść autopoprawki do autopoprawki do projektu Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok (Załącznik nr 31 
do niniejszego protokołu). 

 
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1) uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2008 (druk nr 265a)  

Pod  głosowanie  został  poddany  projekt  uchwały  zamieszczony  na  druku  nr  265a  (wraz  z 
autopoprawką).
Wynik głosowania:
    za- 13

przeciw - 6
wstrzymujące- 5

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
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UCHWAŁA NR  261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 
roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Płocka  na  rok  2008 stanowi 
Załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

2) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 270)  

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 270 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
    za- 13

przeciw - 0
wstrzymujące- 11

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 262/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w  
sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok stanowi Załącznik nr 33 do 
niniejszego protokołu. 

3)wydatków  budżetu  miasta  Płocka,  które  w  2007  roku  nie  wygasają  z  upływem  roku 
budżetowego (druk nr 271)  

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 271 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
    za- 13

przeciw - 4
wstrzymujące- 6

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 263/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007  
roku w sprawie  wydatków budżetu miasta Płocka,  które  w 2007 roku nie  
wygasają z upływem roku budżetowego stanowi Załącznik nr 34  do niniejszego 
protokołu. 

4) wydania opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier (salon gier na automatach) w Płocku przy 
Alejach Floriana Kobylińskiego 4 (druk nr 263)  

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 263.
Wynik głosowania:
    za- 24

przeciw - 0
wstrzymujące- 0

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 264/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w  
sprawie wydania  opinii  dotyczącej  lokalizacji  ośrodka  gier  (salon  gier  na  
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automatach) w Płocku przy Alejach Floriana Kobylińskiego 4 stanowi Załącznik nr 
35 do niniejszego protokołu. 

5) zmieniająca uchwałę nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. (druk nr 264)  

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 264.
Wynik głosowania:
    za- 20

przeciw - 0
wstrzymujące- 4

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 265/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w  
sprawie zmieniająca uchwałę nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 
2007 r. stanowi Załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

6) wyrażenia zgody na zawarcie przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku umów na 
okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 266)  

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 266.
Wynik głosowania:
    za- 24

przeciw - 0
wstrzymujące- 0

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 266/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w  
sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Ośrodek  Opiekuńczo  –  
Wychowawczy w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy  stanowi 
Załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

7) wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku umów na 
okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 267)  

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 267 ( z autopoprawką).
Wynik głosowania:
    za- 23

przeciw - 0
wstrzymujące- 0

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 267/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w  
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Płocku umów na okres  przekraczający rok budżetowy stanowi Załącznik nr 38 do 
niniejszego protokołu. 
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8) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2008 rok (druk nr 268) 

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 268 .
Wynik głosowania:
    za- 23

przeciw - 0
wstrzymujące- 0

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 268/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w  
sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2008 rok  
stanowi Załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 

9) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2008 rok (druk nr 269)  

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 269.
Wynik głosowania:
    za- 23

przeciw - 0
wstrzymujące- 0

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 269/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w  
sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2008 rok stanowi 
Załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

10)    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  międzygminnego   w  zakresie  prowadzenia   
gminnego transportu zbiorowego (druk nr 272)  

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 272.
Wynik głosowania:
    za- 22

przeciw - 0
wstrzymujące- 0

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 270/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego 
stanowi Załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. 

11)    wyrażenia zgody na zawarcie umów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami   
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 
273)  

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 273.
Wynik głosowania:
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    za- 18
przeciw - 0
wstrzymujące- 5

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 271/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007  
roku  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów  z  organizacjami  
pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  
publicznego na okres przekraczający rok budżetowy stanowi Załącznik nr 42 do 
niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka podziękował za przyjęcie Budżetu Miasta 

Płocka na rok 2008, a następnie przedstawił sprawozdanie z pracy między Sesjami Rady Miasta 
Płocka za okres od 11.12.07 r. do 28.12.07 r.
Poinformował:
– odbywały się spotkania opłatkowe (w tym m.in. Wigilia przed Ratuszem),
– wręczono nagrody dla najlepszych sportowców miasta Płocka,
– otwarta  została  w  dniu  12  grudnia  b.r.  wystawa  Instytutu  Pamięci  Narodowej:  „Twarze 

mazowieckiej bezpieki”,
– Związek Gmin Regionu Płockiego przyjął budżet na rok 2008, 
– Prezydent  Miasta  przekazał  w  imieniu  Oddziału  Zarządzania  Kryzysowego  dary  i  prezenty 

świąteczne dla kilkunastu organizacji z Płocka i jednej spoza Płocka, 
– Prezydent  Miasta  rozmawiał  z  Rektorem  prof.  Włodzimierzem  Kurnikiem  na  temat  dalszej 

współpracy z Politechniką Warszawską,  
– podpisana została umowa na temat wykonania kanalizacji w Borowiczkach,
– Pan  Tomasz  Kolczyński  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  spotkał  się  z  przedstawicielem 

Narodowego Banku Polskiego w sprawie organizacji wystawy banknotu papieskiego w Płocku; 
spotkał  się  z  Dyrektorem  Departamentu  Nieruchomości  i  Infrastruktury  przy  Urzędzie 
Marszałkowskim  w  sprawie  dokończenia  zainicjowanych  zamian  nieruchomości  pomiędzy 
miastem  Płock,  a  Sejmikiem  Województwa  Mazowieckiego;  brał  udział  w  posiedzeniu  rady 
fundacji Fundusz Grantowy; odbył robocze spotkanie z Panem Michałem Boszko Starostą Płockim; 

– Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: brał udział w przekazaniu darów dla 
Polonii  z miejscowości Wołożyn na Białorusi;  brał  udział  w uroczystości wręczenia kluczy do 
mieszkań w zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego; 

– Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: brał udział we wręczaniu Certyfikatu ISO dla 
Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.; brał udział w posiedzeniu komisji konkursowej w 
zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia; brał udział w posiedzeniu rady fundacji Fundusz 
Grantowy dla Płocka; brał udział w posiedzeniach Rady Sportu.

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka przedstawił informację na temat wniesienia 
udziałów do spółek prawa handlowego, w których Płocka posiada 100% udziałów, lub w których udział 
przekracza 50% w kapitale zakładowym. Powiedział: „Wniesienie udziałów dotyczy dwóch spółek. 
Pierwsza to  jest  Płocki  Zakład Opieki  Zdrowotnej,  gdzie  uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników PZOZ 14 grudnia 2007 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 
168.500 zł poprzez ustanowienie 337 udziałów o wartości 500 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki po 
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podwyższeniu wynosi 36.314.500 zł i dzieli się na 72.629 udziałów o wartości 500 zł każdy. Wszystkie 
udziały w podwyższonym kapitale objął dotychczasowy wspólnik, czyli miasto Płock, a zostały pokryte 
wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków z Budżetu Miasta Płocka na rok 2007. I druga spółka to 
są  Wodociągi  Płockie.  Również  decyzją  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Wspólników  Wodociągi 
Płockie  z 17 grudnia bieżącego roku dokonano podwyższenia kapitału o kwotę 4.262.000 zł poprzez 
ustanowienie 4262 udziałów o wartości 1000 zł każdy. Kapitał Wodociągów po podwyższeniu wynosi 
111.126.000 zł i dzieli się na 111.126 udziałów o wartości 1000 zł każdy. Wszystkie udziały, jak w 
poprzednim podwyższonym kapitale,  objął  dotychczasowy wspólnik,  czyli  miasto Płock, a udziały 
zostały pokryte również wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków z Budżetu Miasta Płocka na 
2007 rok. Dziękuję bardzo.”

Pani radna  Bożena Musiał  powiedziała: „Ja mam pytanie do Pana Prezydenta. Zabrakło mi 
jednej informacji, którą znamy z opinii prasowej. Wiadomo, że od 1 stycznia został powołany Miejski 
Urząd Pracy i do dnia dzisiejszego na razie wiemy tylko tyle, że pozostaje w dawnej siedzibie na 
Kostrogaju. Kiedy Urząd Pracy zacznie funkcjonować normalnie i kiedy zacznie funkcjonować w tym 
miejscu, do którego miał być przeniesiony?”       

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka 
Rado!  Miejski  Urząd  Pracy  funkcjonuje  normalnie,  bez  jakichkolwiek  przerw,  w  dotychczasowej 
siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy. Do Miejskiego Urzędu Pracy od 1 stycznia br. przejdzie 25 osób 
na  zasadzie  porozumienia  pomiędzy miastem,  a   powiatem ziemskim.  Kolejne  25  osób  zostanie 
zatrudnionych  w  wyniku  otwartego  naboru,  otwartego  konkursu,  który  będzie  prawdopodobnie 
rozpisany w miesiącu styczniu.  Jest  w tej  chwili  postępowanie przetargowe na remont i  adaptację 
pomieszczeń w budynku przy ulicy 3 Maja. Na 100% od 1 maja 2008 roku Miejski Urząd Pracy 
przeprowadzi się już do nowego stałego miejsca, czyli budynku byłej Petrobudowy na 3 Maja. Nie ma 
żadnych  powodów  do  niepokoju.  Tak,  jak  dotychczas,  osoby  pozostające  bez  pracy  będą  na 
dotychczasowych warunkach i  według tych standardów, na których były dotychczas,  obsługiwane. 
Dziękuję.”       

Ad. pkt 6

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka złożył sprawozdanie z pracy 
między Sesjami Rady Miasta  Płocka za  okres  od 11.12.07 r.  do 23.12.07 r..  Poinformował,  że 
odbywały się spotkania opłatkowe w Radiu Katolickim, w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, z 
pracownikami  i  muzykami  Płockiej  Orkiestry  Symfonicznej,  z  pracownikami  MTBS-u,  z 
przedstawicielami organizacji pozarządowych,  z pracownikami Straży Miejskiej, z radnymi Rady 
Miasta oraz Wigilia przed Ratuszem.

Ad. pkt 7
Pani radna Elżbieta Podwójci – Wichecka powiedziała: „Ja bardzo chcę podziękować Panu 

Prezydentowi Zawidzkiemu. Bardzo dziękuję, że zostało zrealizowane to, o co prosiłam, czyli o 
znak dla  osób  niepełnosprawnych przy cmentarzu  przy ul.Kobylińskiego.  Panie  Prezydencie,  z 
pełnym szacunkiem, nie wiem czy Pan widział, ale osoba, która stawiała, naprawdę wykazała się, 
mój boże, nie lada fantazją. Poza tym ten znak jest mało widoczny. Naprawdę. A poza tym, Panie 
Prezydencie,   żeby tam podjechać,  jakiekolwiek oznaczenie na  tym chodniku zrobić,  bo nawet 
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zawołać Straż Miejską, że ktoś, kto nie jest uprawniony, zajmuje to miejsce, czy przylepić komuś 
etykietkę z tyłu samochodu,  że parkuje tam, gdzie nie potrzeba, to każdy się wywinie i powie, że 
nie ma oznaczenia na ziemi, chyba znaku poziomego, ja się nie znam na tych znakach. Wiem, że to 
można  zrobić,  Panie  Prezydencie.  Naprawdę.  A  jednocześnie  bardzo  dziękuję  za  ten  znak. 
Co prawda ja nie skorzystałam, bo  nie było miejsca,  bo inni zajmują, osoby, które są do tego 
nieuprawnione, ale można to Panie Prezydencie zrobić. I jeszcze mam Prezydencie pytanie do Pana 
Prezydenta Kubery – proszę mi powiedzieć, dlaczego muzycy z Płockiej Orkiestry Symfonicznej 
nie grali na koncercie w Katedrze. To, co wiem, w początkowej fazie  właśnie miała grać nasza 
Płocka Orkiestra Symfoniczna. Uważam, że nasi muzycy są również bardzo dobrzy, nie ustępują 
naprawdę randze muzyków, orkiestrze z Polskiego Radia. Ja uważam, że jest coś nie tak, że naszym 
muzykom też można dać zarobić. Dziękuję.”

Treść interpelacji złożonej przez Panią radną Elżbietę Podwójci – Wiechecką: 
Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o wyjaśnienie dlaczego Płocka Orkiestra Symfoniczna nie 
wzięła udziału w koncercie Preisnera w Katedrze, tylko w ostatnie chwili została odwołana?
Uzasadnienie interpelacji: -
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki:  -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:  -
(Załącznik nr 43  do niniejszego protokołu)

Pan radny Arkadiusz Iwaniak złożył na piśmie  interpelacje:

– dot.       uruchomienia sygnalizacji świetlnej na rondzie w ulicy Piłsudskiego przy zjeździe na II   
Przeprawę  Mostową  przez  Wisłę  oraz  ewentualne  rozważenie  możliwości  dodatkowego 
oznakowania informującego o zmianie pierwszeństwa oraz o rondzie (Załącznik nr 44  do 
niniejszego protokołu)
                                  

Treść interpelacji
Przedmiot, temat  interpelacji: Wnoszę o uruchomienie sygnalizacji świetlnej na rondzie w ulicy 
Piłsudskiego  przy zjeździe  na  II  Przeprawę  Mostową  przez  Wisłę  oraz  ewentualne  rozważenie 
możliwości dodatkowego oznakowania informującego o zmianie pierwszeństwa oraz o rondzie.
Uzasadnienie interpelacji: 
Wniosek wynika z obserwacji  wielu kolizji  na tym skrzyżowaniu.  Usytuowanie tegoż ronda w 
ulicy, która zawsze na całej swej długości była drogą z pierwszeństwem oraz kształt ronda inny niż 
kierowcy są przyzwyczajeni, wpływa na fakty, iż to rondo, to skrzyżowanie jest w ostatnim czasie 
najbardziej niebezpieczne. 
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: MZD
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

– dot.     ograniczenia prędkość do 40 km/godz w okolicy skrzyżowania ulic Dobrzyńskiej i ulicy   
Traktowej   (  Załącznik nr 45  do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o informację z jakiego powodu wprowadzono ograniczenie 
prędkość do 40 km/godz w okolicy skrzyżowania ulic Dobrzyńskiej i ulicy Traktowej.
Uzasadnienie interpelacji: -
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Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

– dot. remontu mostu w ul.Dobrzyńskiej   (  Załącznik nr 46  do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat  interpelacji: Remont mostu w ulicy Dobrzyńskiej
Uzasadnienie interpelacji: W miejscu łączenia się mostu z drogą powstało zadolenie. W wyniku 
dużego  obciążenia  tej  drogi,  a  tym samym tegoż  mostu  wspomniane  zadolenia  z  miesiąca  na 
miesiąc powiększa się.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: MZD
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

– dot. etapu prac przy tworzeniu Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Miejskim   (  Załącznik nr 47 
do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot,  temat   interpelacji:  Proszę  o  informację  na  jakim  etapie  są  prace  przy  tworzeniu 
Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Miejskim.
Uzasadnienie  interpelacji:  Kilka  miesięcy  temu  na  sesji  Rady  Miasta  Płocka  jako  Radni 
dokonaliśmy przeniesienia  kwoty 800000,00 zł  na  w/w cel.  Odbyła  się  debata  podczas,  której 
byliśmy jako Radni przekonywani o konieczności utworzenia tej pracowni.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

– dot.    informacji o dodatkowych kosztach w związku z otrzymaną darowizną od PKN ORLEN   
S.A. w postaci Wisły Płock wraz ze stadionem   (  Załącznik nr 48  do niniejszego protokołu)

                                                   Treść interpelacji                                                             
Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o informację jakie dodatkowe koszty poniesie Miasto Płock w 
związku z otrzymaną darowizną od PKN ORLEN S.A. w postaci Wisły Płock wraz ze stadionem.
Uzasadnienie interpelacji: Jaką wysokość zapłaci Miasto Płock podatku VAT.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

Ad. pkt 8
Pan Dariusz  Zawidzki  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Tak,  ja  jestem 

wzruszony i  bardzo dziękuję  za  tak  wysublimowane podziękowania.  Nie  miałem takich  nigdy, 
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niemniej jednak przyjmuję i muszę się nawet choćby do takich przyzwyczaić, bo tu w ogóle rzadko 
w  ogóle  kiedykolwiek  ktoś  dziękuje.  Także  również  dziękuję,  Pani  radna,  za  podziękowanie. 
Dziękuję.”

Pan  Piotr Kubera  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Dlaczego nie Płocka 
Orkiestra Symfoniczna? - Dlatego, że tak sobie zażyczył Pan Zbigniew Preisner. Faktycznie było 
zapytanie  do  Płockiej  Orkiestry  Symfonicznej,  czy  by  nie  wystąpili  w  tym  koncercie.  Była 
odpowiedź  pozytywna  i  do  pewnego  momentu  wydawało  się,  że  będzie  to  Płocka  Orkiestra 
Symfoniczna,  ale  później  zostaliśmy  postawieni  przed  takim  oto  dylematem,  że  albo  Preisner 
będzie grał z radiową orkiestrą, albo koncert się w Płocku nie odbędzie. A tak nota bene to w tej 
radiowej orkiestrze to chyba z 10-15 muzyków to jest  też tych,  co grają  w Płockiej  Orkiestrze 
Symfonicznej.  Także  oni  akurat  zarobili.  Ale  to  tylko  i  wyłącznie  dlatego  taka  sytuacja  miała 
miejsce.”       
 

 Ad. pkt 9
    

W tym punkcie Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż 
o zabranie głosu zwróciła się Pani Aleksandra Jankowska. Za udzieleniem głosu Pani Aleksandrze 
Jankowskiej głosowało 16 radnych. 

Pani  Aleksandra  Jankowska  powiedziała:  „Witam  Państwa,  dzień  dobry.  Panie 
Prezydencie!  Szanowna  Rado!  Panie  Przewodniczący!  Chciałam  postawić  pytania  dwa.  Jedno 
dotyczy pisma, z którym się zwróciłam do Rady Miasta i do Pana Prezydenta. O to chodzi mi 
dlaczego z ramienia samorządu miasto Płock nie zorganizowało żadnego spotkania  z wyborcami, a 
tym samym z całym miastem, bo przecież wybieramy władze, a później chcemy się spotykać i póki 
co na różne okazje są spotkania organizowane, na przykład piękne, ładne na opłatek, ale rocznica 
smutna, która nas wszystkich dotyczy i  była to rocznica 26, dotyczyła wielu naszych rodaków, 
wielu  mieszkańców,  a  nawet  całego państwa,  26 rocznica  wprowadzenia  bez  ustawy sejmowej 
zbrodniczego zarządzenia przez byłego sekretarza partii Wojciecha Jaruzelskiego, stanu wojennego. 
I na ten temat bez echa. Nic jakby się nie istniało. Jest to przykre, że na ten temat się nie spotykamy 
i w należyty sposób tej pamięci nie czcimy. Jest powiedzenie, i słuszne, że kto nie pamięta o swojej 
historii,  o przeszłości,  przed tym nie ma przyszłości,  bo historia  jest  nauką,  mądrością  narodu. 
I jeszcze jedno pytanie, drugie. Więc tutaj stawiam pytanie – co stanęło na przeszkodzie, że takie 
spotkanie, taka uroczystość upamiętniająca tą smutną rocznicę się nie odbyła w Płocku? Następne 
pytanie to jest pytanie dotyczące całego miasta. Ponieważ wyrażam opinię wielu osób, nie tylko 
swoją własną, dotyczy posesji, że tak powiem, placu, prawie że sąsiadującego z Urzędem Miasta. 
Chodzi o przyszłość płockiej starówki i tutaj ktoś, to znaczy z tego, co przeczytałam w tej gazecie, 
informacji, to zawiniła agencja restrukturyzacji starówki. Jest to organ Urzędu Miasta, który jest 
powołany  do  tego,  żeby  dbał  o  to,  jak  miasto  ma  wyglądać,  żeby  to  było  rzeczowe 
zagospodarowywanie terenu, żeby wystrój miasta nie cierpiał na tym i nie ponosił szkody, a raczej 
upiększany był.  I  tutaj sprzedano plac bezmyślnie,  myślę,  bo co – bo pieniądze za to są. A co 
później? Bo najlepiej wysprzedać, bo się zdobędzie pieniądze. To tak gospodaruje przysłowiowy 
pijak.  Pierścionek żonie wyniesie,  później  wyniesie  jeszcze odkurzacz,  bo zdolny jest  wynieść, 
później jeszcze lodówkę, później jeszcze A na końcu to on pewnie już umrze i mówi, że mu nie 
będzie  potrzebne,  to  o  resztę  niech  się  inni  martwią.  Czyli  tutaj  ten  organ  zwany  agencją 
restrukturyzacji starówki zachował sie podobnie – róbta, co chceta, sprzedamy, mamy pieniądze, a 
co z tą skarpą, która pracuje cały czas i jest ona narażona na utratę, na zniszczenie po prostu. Nie 
można robić tam wykopów, nie można robić żadnych, podejmować takich obciążających pracach, a 
poza  tym  jest  to  jeden  z  najpiękniejszych  skrawków  w  pobliżu  Sanktuarium,  Fary  płockiej  i 
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najstarszej szkoły, z której jesteśmy dumni – Liceum Ogólnokształcącego im. Małachowskiego. I 
ktoś wpadł na pomysł, żeby wybudować wieżowiec, jakiś apartament z podziemnymi garażami. 
Taki  słupek  szklany  postawią.  Może  jak  Warszawę  się  zniszczy  totalnie.  Wyburza  się  stare 
kamienice historyczne, a buduje się słupki na wzór, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, gdzieś ktoś 
zobaczył  i  słupki  zaczyna  budować  w  Warszawie,  to  pewno  i  Płock  to  teraz  kolejna  faza 
przychodzi, zaczyna się tak rządzić. Moje zapytanie – czy będzie to w rozsądny sposób. Najlepiej to 
by było licząc się z opinią społeczną, jaką zdołałam zasięgnąć, wycofać się ze sprzedaży tego, 
unicestwić tą sprzedaż i zagospodarować mądrą, rozsądną opinią i  rzetelnym rozeznaniem sprawy 
przez sam organ, który jest  do tego powołany, a wiec nie sprzedawać, bo agencja, to tak jakoś 
kojarzy mi  się  negatywnie.  Wolałabym,  żeby to  nie  agencja  była,  bo może stąd  się  bierze  złe 
poczynania,  że to ma na początku: agencja,  żeby to była jakaś inna forma wyrażenia,  to może 
mądrzejsze byłyby postanowienia.”

Pan  Tomasz Korga  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę Panią, bez 
skojarzeń.” 

Pani Aleksandra Jankowska powiedziała: „Tak mi się kojarzy, a ja lubię na żywo odpowiadać 
takim nastrojem felietonisty. Zapytanie moje – co z tym dalej będzie i jak myśli Urząd Miasta ten 
problem rozstrzygnąć za pomocą agencji restrukturyzacji starówki.”

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  "Dziękuję  za 
wystąpienie. Panowie Prezydenci na piśmie odpowiedzą, tak?”

Pani Aleksandra Jankowska powiedziała: „Przepraszam, pismo swoją drogą, a ponieważ jest 
tu zespół ludzi, chciałabym, żebyśmy wszyscy usłyszeli odpowiedź ustną. Po to tu jesteśmy.” 
 

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Nie wiem, czy na Sesji Rady 
Miasta Płocka, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, będzie taki nowy obyczaj, jaki teraz zaistniał, 
więc pozwólcie Państwo, że w dwóch zdaniach ustosunkuję się do tych spraw. Nie chciałbym, żeby był 
taki  obyczaj,  tak  naprawdę.  Po pierwsze  wspomniałem w swojej  informacji  o  wystawie  Instytutu 
Pamięci Narodowej, która wprost nawiązuje do tych smutnych wydarzeń Polski i Płocka z 13 grudnia. 
Co roku jest organizowana msza święta w płockiej Stanisławówce wraz nie tylko z  częścią modlitewną, 
ale i wspomnieniową po tej uroczystości. Czy coś więcej można jeszcze. Nie wiem, czy warto czcić 
takie rocznice. Wolałbym inne, radośniejsze czcić, niż takie. Jest to smutny czas w historii Polski, 
naganny czas. (...) To po pierwsze. Po drugie – sprawa drugiego pytania dotyczy zapewne Agencji 
Rewitalizacji  Starówki,  a  nie  restrukturyzacji,  i  zapewne  placu,  który  został  sprzedany  w  drodze 
przetargu nieograniczonego, na ulicy Piekarskiej. Tam ma powstać, tak, jak mogą powstawać w innych 
częściach  miasta,  normalne  pierzeje,  kamieniczki,  co  najwyżej  trzy  kondygnacje,  począwszy  od 
poziomu,  a nie  wieżowce,  które ktoś chciałby tam pobudować,  czy być  może prasa pisała.  Takie 
chciejstwa nie są możliwe do realizacji w tej części miasta. Jest to część zabytkowa - skarpa wiślana i z 
całą pewnością nikt nie pozwoli na realizację dziesięcio czy dwunastopiętrowych wieżowców, jak ktoś 
chciał zrobić. Jeśli ktoś będzie chciał  postawić trzy kondygnacje nad ziemią, normalny ciąg kamienic, 
pierzei, czy to do zamieszkania, czy do innych funkcji usługowych, to nie  będzie z tym  żadnego 
problemu. Każda taka decyzja musi być poprzedzona badaniami geodezyjnymi ze względu właśnie na 
bliskość skarpy i możliwość osuwania się tej skarpy i z tego, co wiem, takie badania już są bardzo 
szczegółowe w odniesieniu do tego miejsca,  prowadzone.  To jest,  między innymi,  rozwój  miasta. 
Dziękuję.”  

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka złożył zebranym życzenia na Nowy 
Rok 2008.
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Ad. pkt 10
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XVIII Sesji Rady 

Miasta Płocka. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.- 

Protokołowała  Sekretarz Sesji    Przewodniczący 
         Rady Miasta Płocka    Rady Miasta Płocka 

Jolanta Kozera                       Paweł Kolczyński     Tomasz Korga 
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