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

ODBYTEJ W DNIU 18 grudnia 2006 roku 
 
Sesja rozpoczęła się o godz.10.10, a zakończyła o godz.11.12. 
 
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach. 
 
Stan radnych    - 25 
Obecnych    - 24 
Nieobecni     - 1 
     
Osób zaproszonych   - 140 
Obecnych    - 72 
 
Listy obecności stanowią Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
  
 

Ad. pkt 1 
 
 Otwarcia obrad III 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 III Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Miasta Płocka. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)   obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 9),  
b)   obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 10), 
c)   obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 11),   

3. Złożenie ślubowania przez radnych.  
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
5. Przyjęcie protokołu z obrad LXII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku. 
6. Przyjęcie protokołu z obrad I inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2006 

roku. 
7. Przyjęcie protokołu z obrad II  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2006 roku. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:   
 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

1) ustalenia składu osobowego  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 12), 
2) ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta 

Płocka (druk nr 13 ), 
3) ustalenia składu osobowego Komisji  Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka (druk nr 14),  
4) ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 15), 
5) ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta 

Płocka (druk nr 16),  
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6) powołania doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady (druk nr 17), 
7) powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 18), 
8) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 19), 
9) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta 

Płocka (druk nr 20), 
10) wyboru Przewodniczącego Komisji  Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka (druk nr 21),  
11) wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 22), 
12) wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta 

Płocka (druk nr 23),  
13) wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady (druk nr 24),  
14) wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 25),  
15) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 26),  
16) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady 

Miasta Płocka (druk nr 27),  
17) wyboru Zastępcy Przewodniczącego  Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka 

(druk nr 28),  
18) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 

29),  
19) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta 

Rady Miasta Płocka (druk nr 30),  
20) wyboru Zastępcy Przewodniczącego doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady (druk nr 31), 
21) wyboru Zastępcy Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 32), 
22) zmian w budżecie miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 37), 
23) programu „Organizacja prac społecznie użytecznych” (druk nr 33), 
24) ustalenia wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 

(druk nr 34), 
25) wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu PASDEL – Praktykowanie 

Zrównoważonego Rozwoju poprzez E – Learning, realizowanego w ramach programu Komisji 
Europejskiej Leonardo da Vinci (druk nr 35), 

26) rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za 
czas służby przekraczającej normę (druk nr 36), 

27) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka oraz 
upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy wobec Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 38). 

 
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał  
9 .Interpelacje i zapytania radnych. 
10.Odpowiedzi na interpelacje. 
 11. Sprawy różne. 
12.Zamknięcie obrad III  Sesji Rady Miasta Płocka. 
 
Do w/w porządku obrad radni nie zgłosili uwag.  
 

Ad. pkt 2 
 
 W tym punkcie Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod 
głosowanie projekty uchwał w sprawach: 

a)   obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 9) 
Wynik głosowania: 

      za- 21 
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 przeciw - 0 
 wstrzymujące - 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 
UCHWAŁA NR 9/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 
obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu.  
 
 

b)   obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 10) 
Wynik głosowania: 

     za- 21 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 10/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 
obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu.  

 
 
c)   obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 11) 
Wynik głosowania: 

     za- 21 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 
UCHWAŁA NR 11/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 
obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu.  
 
 
 

Ad. pkt 3 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta  Płocka odczytał tekst  ślubowania: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców.” 
Pan Andrzej Janusz Burnat, Pan Marek Krysztofiak i Pan Jerzy Kazimierz Seweryniak złożyli 
ślubowanie.  
 
   

Ad. pkt 4 
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 Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni radni: Pani radna Grażyna Cieślik 
(zgłoszenia dokonała Pani radna Wioletta Kulpa), Pani radna Elżbieta  Podwójci – Wiechecka 
(zgłoszenia dokonał Pan radny Piotr Nowicki). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do 
składu Komisji Uchwał i Wniosków. W wyniku głosowania (24 głosy - za, 0 - przeciw, 0 - 
wstrzymujących) Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w proponowanym składzie. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków : 
– Pani Radna Elżbieta Podwójci - Wiechecka, 
– Pani radna Grażyna Cieślik.  
   

 
Ad. pkt 5 
 
Protokół z obrad LXII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku został przyjęty  
w wyniku  głosowania (23 głosy – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący). 

 
Ad. pkt 6 
 
Protokół z obrad I inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2006 roku został 
przyjęty  w wyniku  głosowania (24 głosy – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących). 
 
 

Ad. pkt 7 
 
Protokół z obrad II  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2006 roku został przyjęty  wyniku  
głosowania (24 głosy – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących). 
 
 
 W tym miejscu obrad głos zabrał Pan Lech Szymańczyk Poseł RP i powiedział: „Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Chciałbym z okazji nadchodzących świąt i 
nowego roku i nowo wybranej Radzie i zarządowi złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności, a przede wszystkim sukcesów. Sukcesów w tak odpowiedzialnej roli, w jakiej 
Państwo  przez cztery lata będą występowali. Życzę Wam, aby Wasze wnioski, które będą składane   
o fundusze Unii Europejskiej uzyskiwały jak największe poparcie, były w pierwszych etapach 
zatwierdzane. Tak również życzę, żeby projekty Wasze z funduszy strukturalnych były jeszcze 
lepiej zatwierdzane przez Sejmik Wojewódzki. Każdemu z osobna życzę zdrowia, bo to jest 
odpowiedzialna, bardzo odpowiedzialna funkcja być radnych przez cztery lata i być tym radnym, 
który cały czas jest obserwowany nie tylko przez swoich wyborców. Szanowni Państwo, chciałbym          
przy okazji przeprosić, że tak często nie bywałem na Sesjach Rady oprócz tych uroczystych, ale to 
tak wynikało, że to były posiedzenia komisji, a pracuję w takiej komisji, co niektórzy żartują, że z 
tej komisji wychodzi się dwa razy do roku – na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Jest to Komisja 
Finansów Publicznych. Niektórzy złośliwi mówią, że trzeci raz można wyjść, bo najwięcej 
parlamentarnych zgonów było członków tej komisji. W związku z tym nie życzę nikomu, żadnemu 
z posłów tego trzeciego wyjścia. Druga komisja jest Komisją Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Szanowni Państwo chciałbym przez te Wasze, a moje trzy lata, służyć Wam pomocą w 
rozwiązywaniu Waszych problemów, z którymi się będziecie borykali i które nie są łatwe. Płock 
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jest postrzegany, że jest bogatym miastem, w związku z  tym uznaje się, że Płock sobie sam 
poradzi. Nie jest to prawdą. Nie jest to prawdą, bo duże miasto, duże finanse, to i duża 
odpowiedzialność i duże zobowiązania. A tak już na zakończenie chciałbym wszystkim 
pracodawcom tym dużym życzyć, aby uznali, że to miasto jest też ich i z utrudnień, że funkcjonują 
tu, to też na nich jest pewna odpowiedzialność, a tym małym życzę samych sukcesów i żeby się 
cieszyli z zarządzania tym miastem. Tyle z mojej strony. Przede wszystkim życzę Państwu zdrowia, 
a tak na święta wigilijnego stołu, rodzinnego stołu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.” 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: ”Dziękujemy  bardzo 
serdecznie. Proszę także  od nas przyjąć życzenia zdrowych, radosnych świąt. Wszystkiego 
najlepszego i jeszcze raz dziękujemy za przybycie. (...)”    
 
 
 

Ad. pkt 8 
  

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział, iż będzie przedstawiał 
zmiany zaproponowane na wspólnym spotkaniu radnych, które odbyło się 15.12.2006r. 
 
W tym etapie omówiono projekty uchwał w sprawach:  
 

1) ustalenia składu osobowego  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 12) 
 

 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż z projektu uchwały 
na druku nr 12  należy wykreślić nazwisko: Grażyna Cieślik. 
  
 

2) ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta 
Płocka (druk nr 13) 

 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż z projektu uchwały 
na druku nr 13  należy wykreślić nazwiska: Arkadiusz Iwaniak, Paweł Kolczyński i wpisać nazwisko: 
Piotr Nowicki.  
 
 

3) ustalenia składu osobowego Komisji  Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka (druk nr 14) 
 
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż do projektu uchwały  

na druku nr 14  należy wpisać  nazwisko: Arkadiusz Iwaniak.  
 

   
4) ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 15) 

 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż z projektu uchwały 
na druku nr 15  należy wykreślić nazwisko: Arkadiusz Iwaniak i wpisać nazwisko: Paweł Kolczyński.  
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5) ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta 
Płocka (druk nr 16) 

 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż z projektu uchwały 
na druku nr 16  należy wykreślić nazwisko: Piotr Nowicki i wpisać nazwiska: Grażyna Cieślik i 
Arkadiusz Iwaniak.  

  
 
6) powołania doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady (druk nr 17) 
 
     Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż do projektu uchwały 
na druku nr 17  należy  wpisać  nazwiska radnych: Bożena Musiał, Piotr Nowicki, Andrzej Burnat, 
Tomasz Korga, Paweł Kolczyński, Wioletta Kulpa, Andrzej Nowakowski.  
 
 
7) powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 18) 
 
     Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż do projektu uchwały 
na druku nr 18  należy  wpisać  nazwiska radnych: Magdalena Lewandowska, Elżbieta Podwójci – 
Wiechecka, Jerzy Seweryniak, Jacek Jasion, Lech Latarski.  
 
 
8) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 19) 
 
   Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatem na  
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka jest Pan radny Marek Krysztofiak.  
 
 
9) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta 

Płocka (druk nr 20) 
 
   Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatką na 
Przewodniczącą Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka jest Pani 
radna Wioletta Kulpa. 
 
 
10) wyboru Przewodniczącego Komisji  Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka (druk nr 21) 
 
      Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatem na  
Przewodniczącego Komisji  Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka jest Pan radny Wiesław 
Kossakowski.  
 
 
11) wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 22) 
 
      Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatką na   
Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka jest Pani radna Elżbieta Gapińska. 
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12) wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta 

Płocka (druk nr 23) 
 

 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatką na 
Przewodniczącą Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka jest 
Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel. 

  
 

13) wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady (druk nr 24) 
 
    Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatką na 
Przewodniczącą doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady Pani radna Bożena Musiał. 
 
 
14) wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 25) 
 
     Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatem na  
Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej jest Pan radny Jacek Jasion.  
 
 
 
15) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 26) 
 
    Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatem na 
Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka jest Pan radny Piotr 
Szpakowicz.  
 
 
 
16) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady 

Miasta Płocka (druk nr 27) 
 
    Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatem na 
Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka  
jest Pan radny Piotr Nowicki.  
 
 
 
17) wyboru Zastępcy Przewodniczącego  Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka 

(druk nr 28) 
 
    Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatem na 
Zastępcę Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka jest Pan radny 
Krzysztof Buczkowski.  
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18) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 

29) 
 
    Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatką na 
Zastępcę Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka  jest Pani radna 
Grażyna Cieślik.  
 
 
 
19) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta 

Rady Miasta Płocka (druk nr 30) 
 
    Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatem na 
Zastępcę Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta 
Płocka jest Pan radny Jerzy Seweryniak.  
 
 
20) wyboru Zastępcy Przewodniczącego doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady (druk nr 31) 
 
    Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatem na 
Zastępcę Przewodniczącego doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady  jest Pan radny Andrzej 
Burnat.  
 
 
 
21) wyboru Zastępcy Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 32) 
 
    Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż kandydatem na 
Zastępcę Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej jest Pani radna Magdalena 
Lewandowska.  
 
 
22) zmian w budżecie miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 37) 
 
 Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka przedstawiła autopoprawkę do projektu 
uchwały zamieszczonego na druku nr 37 (autopoprawka stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu).   
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! 
Wysoka Rado! Ja chciałbym zapytać Pana Prezydenta w kwestii z jednej strony niezrealizowania 
planu dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 5 mln zł, a z drugiej strony zakupu, w tym 
kontekście właśnie, do swojego zasobu lokalu użytkowego przy ul. Gierzyńskiego za 200 tys. zł. 
Chciałbym prosić o wyjaśnienie co to jest za lokal, na jaki cel gmina kupuje ten lokal i na jakich 
zasadach, na co on będzie przeznaczony. Drugie pytanie – czy   zmniejszenie planu przychodów  w 
tym roku o 25 mln zł oznacza w ogóle rezygnację z prywatyzacji ZUOK Kobierniki, czy też jest to 
tylko odsunięcie tej prywatyzacji w czasie? Chciałbym zapytać, dlaczego, z jakich powodów nie 
wykorzystano środków  w wysokości aż 221 tys. zł na podejmowanie działań w zakresie eksploatacji 
sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego? Czy po prostu było tych pieniędzy za dużo, czy też nie udało 
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sie oświetlić pewnych ulic? I jeśli tak, to z jakich powodów? Podobne pytanie – dlaczego nie 
wykorzystano  102 tys. zł na  przebudowę boisk sportowych? Czy te 102 tys. zł to jest jakiś problem, 
bo to jednak to bardzo duże pieniądze, a okazuje się, że nie udało się ich wykorzystać. Mam pytanie 
także dotyczące niewykorzystania 200 tys. zł  na skate park. Kto jest za to odpowiedzialny, że te 
pieniądze, pomimo tego, że znalazły się w budżecie nie zostały wydane? Czy i jakie w ogóle 
działania w tym kierunku podjęto? Na razie dziękuję.”        
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka poinformował, iż odpowiedzi udzielą 
Zastępcy Prezydenta Miasta zgodnie z podziałem kompetencji.  
 
 Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! W kwestii prywatyzacji zakładu w Kobiernikach to trwa procedura. 
Jesteśmy po dwóch sesjach negocjacyjnych. Prawdopodobnie jeszcze około dwóch miesięcy cała 
sprawa potrwa. Zmierzamy do sprywatyzowania tego zakładu, oczywiście pod warunkiem 
wynegocjowania korzystnych warunków. A to się po prostu dzieje. Więc nie ma tutaj powodu 
sądzić, że proces się odbędzie lub nie odbędzie, bo jesteśmy  w toku sprawy. Wszystko się wyjaśni, 
mówię -  za miesiąc, góra – dwa miesiące. Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, to w zeszłym roku 
oświetlenie w mieście było poprawione na niespotykaną dotąd skalę. Bardzo dużo zrobiliśmy. 
Oczywiście jeszcze kilku rzeczy, czy kilku ulic nie zdążyliśmy doświetlić i to będzie kontynuowane 
w roku 2007. Dziękuję.”         
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Lokal na Gierzyńskiego jest to świetlica środowiskowa wynajmowana wcześniej od 
spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia podjęła uchwałę o sprzedaży tej świetlicy. Stanęliśmy przed 
dylematem czy likwidujemy świetlicę środowiskową, czy kupujemy lokal. Zapadła decyzja o 
zakupie tego lokalu, by świetlica funkcjonowała w dalszym ciągu na osiedlu Międzytorze.”       
 
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Jeśli chodzi o boiska sportowe są to pieniądze, które mogliśmy 
zdjąć własne, ponieważ z MENiS-u wpłynęło dofinansowanie do tych boisk. I ten zakres, który był  
przewidziany do realizacji został zrealizowany. W tej chwili jest tylko w trakcie wykonywania 
boisko przy Jagiellonce. Jeśli chodzi o skate park - była to kwota zarezerwowana na to 
przedsięwzięcie, z tym że zarezerwowany teren został przy hali widowiskowo – sportowej i taki był 
też jeden z warunków tego przetargu, że miały być wyznaczone tereny na skate park, basen i  tzw. 
internat i te miejsca zostały wyznaczone i w odpowiednim momencie, kiedy będzie można przy tak  
dużej inwestycji, jaką będzie budowa hali widowiskowo – sportowej, wybudować ten skate park,  
będziemy budowali. W tej chwili to będzie jeden ogromny plac budowy i byłoby zapewne 
niedopuszczalne, żeby w bezpośrednim sąsiedztwie tej budowy mógł funkcjonować skate park.  
Dziękuję.”                     
 
 Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „Jeżeli chodzi o realizację 
dochodów, to dla informacji podam, że w tej pozycji były zaplanowane środki w wysokości 6 mln 
zł. Z uwagi na niskie wykonanie dochodów w tej pozycji proponujemy korektę. Tu nie zostały 
zrealizowane wpływy ze sprzedaży gruntów. Dziękuję.”    

   
 
23) programu „Organizacja prac społecznie użytecznych” (druk nr 33) 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 33.  
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24) ustalenia wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 

(druk nr 34) 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 34. 
 
 
25) wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu PASDEL – Praktykowanie 

Zrównoważonego Rozwoju poprzez E – Learning, realizowanego w ramach programu Komisji 
Europejskiej Leonardo da Vinci (druk nr 35) 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 35.  
 
 
26) rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za 

czas służby przekraczającej normę (druk nr 36) 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 36. 
 
 
27) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka oraz 

upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy wobec Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 38) 

 
 Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! 
Szanowna Rado!  Panie Prezydencie ja po raz bodajże trzeci na ten temat Pana wynagrodzenia będę  
zabierał głos, bo dwukrotnie zabierałem w poprzedniej kadencji. I dla mnie jest niezrozumiałe, że 
Prezydent naszego miasta  ma tą pensję podstawową mniejszą, niż wójtowie, burmistrzowie, a może 
niektórzy prezesi spółek. Dlatego mam pytanie do Pani Skarbnik – ile w tych widełkach jest 
maksymalnie i chciałbym postawić, jak na poprzednich sesjach  w poprzedniej kadencji, wniosek, 
żeby Prezydent  Miasta, a tym samym i Wiceprezydenci, czyli  Zastępcy Prezydenta, mieli też 
wyższe wynagrodzenie. I nie jest to złośliwość. To jest .... Mam takie po prostu zdanie i myślę, że 
szczególnie teraz, kiedy jest okazja, żeby  nasze miasto zagospodarowało jak najwięcej pieniędzy 
pochodzących  z dotacji unijnych, a będzie się to wiązało i z większą odpowiedzialnością i z 
większym nakłady pracy, te pobory Prezydenta były po prostu większe. Dziękuję.”          
 
 Pani Krystyna Kowalewska Sekretarz Miasta Płocka powiedziała: „Ja podam informację, o 
którą prosił Pan radny Kossakowski – więc minimalne wynagrodzenie z tabeli to jest właśnie takie, 
które zaproponowaliśmy i to jest właśnie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.090 zł i dodatek 
funkcyjny w kwocie 1.420 zł, natomiast maksymalne to 5.280 zł i dodatek funkcyjny 1.950 zł. 
Dodatek specjalny jest maksymalny w wysokości 40% i taki jest też zaproponowany w projekcie 
uchwały, który Państwo otrzymali.” 
 
 Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: „W takim razie ja, Panie Przewodniczący, 
stawiam wniosek, żeby pobory zasadnicze Prezydenta Miasta Płocka wynosiły 5.280 zł, czyli to 
maksimum i  1.950 zł  - dodatek. Dziękuję.”  
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka 
Rado! Szanowni Państwo! Ponieważ każdy rzeczywiście ma prawo do własnego zdania i własnej 
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oceny, więc pozwólcie Państwo, że wypowiem własne zdanie. Otóż, Drodzy Państwo, nie chciałbym 
rozmawiać o pieniądzach. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Ja jestem bardzo  zadowolony 
ze swojego wynagrodzenia. Moi Zastępcy w poprzedniej kadencji byli zadowoleni, a w tej są bardzo 
zadowoleni ze swojego wynagrodzenia. Potwierdzają to te uśmiechy na twarzach. W związku z tym 
dla mnie ważniejszy jest  prestiż, niż pieniądze za pracę, którą wykonuję. Zapewniam, że wysokość 
wynagrodzenia w moim przypadku nie będzie miała żadnego znaczenia, jeśli chodzi o jakość  
wykonywanej przeze mnie pracy. Dlatego bardzo proszę, żebyście Państwo, z całym szacunkiem dla 
wnioskodawcy i dla szczerych intencji wnioskodawcy, abyście gremialnie, poza jednym głosem za, 
odrzucili tą propozycję, tą poprawkę Pana radnego Kossakowskiego. Podtrzymuję tym samym moje 
stanowisko,  moje patrzenie na pracę Prezydenta jako służbę, a nie zarabianie pieniędzy i jeśli  ta 
poprawka, w co nie wierzę, nie przejdzie, to będę miał  bardzo poważne wątpliwości i na 100% nie 
podpiszę takiej umowy o pracę. Dziękuję.”       
 
 Pan radny Wiesław Kossakowski wycofał swój wniosek.  
 
 
 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał  
 
W tym etapie odbyło się głosowanie nad projektami uchwał w sprawach: 
 

1) ustalenia składu osobowego  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 12) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 12. 
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 12/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 
ustalenia składu osobowego  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka stanowi 
Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
2) ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta 

Płocka (druk nr 13 ) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 13.  
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 13/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki 
Finansowej Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  
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3) ustalenia składu osobowego Komisji  Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka (druk nr 14) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 14.  
Wynik głosowania: 

     za- 23 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 14/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji  Gospodarki Komunalnej Rady 
Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 
 
 
4) ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 15) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 15.  
Wynik głosowania: 

     za- 23 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 15/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta 
Płocka stanowi Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

 
 
 
5) ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta 

Płocka (druk nr 16) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 16.  
Wynik głosowania: 

     za- 23 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 16/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa 
Miasta Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  
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6) powołania doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady (druk nr 17) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 17.  
Wynik głosowania: 

     za- 23 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 17/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie powołania doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady stanowi Załącznik 
nr 16 do niniejszego protokołu.  

 
 
7) powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 18) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 18.  
Wynik głosowania: 

     za- 23 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

 
UCHWAŁA NR 18/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej stanowi Załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu.  

 
 
8) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 19) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 19.  
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 19/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka stanowi 
Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 
 

 
9) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta 

Płocka (druk nr 20) 
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Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 20.  
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 20/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki 
Finansowej Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

 
 
10) wyboru Przewodniczącego Komisji  Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka (druk nr 21) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 21. 
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 21/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji  Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 
Płocka stanowi Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

 
 
11) wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 22) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 22. 
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 22/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta 
Płocka stanowi Załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

 
 

12) wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta 
Płocka (druk nr 23) 

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

     za- 22 
 przeciw - 0 
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 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

 
UCHWAŁA NR 23/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa 
Miasta Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  

 
 

13) wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady (druk nr 24) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 24.  
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

UCHWAŁA NR 24/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady 
stanowi Załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  

 
 

14) wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 25) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 25.  
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 25/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej stanowi 
Załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.  

 
 
 

15) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 26) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 26.  
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

UCHWAŁA NR 26/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Płocka stanowi Załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.   
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16) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady 
Miasta Płocka (druk nr 27) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 27.  
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 27/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i 
Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 26 do niniejszego 
protokołu.  

 
 

17) wyboru Zastępcy Przewodniczącego  Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka 
(druk nr 28) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 28.  
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 28/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego  Komisji Gospodarki Komunalnej 
Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.  

 
 
18) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 

29) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 29.  
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 29/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady 
Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.  
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19) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta 

Rady Miasta Płocka (druk nr 30) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 30.  
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 30/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i 
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 29 do niniejszego 
protokołu.  

 
 
20) wyboru Zastępcy Przewodniczącego doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady (druk nr 31) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 31.  
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 31/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego doraźnej Komisji d/s Organizacji 
Pracy Rady stanowi Załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.  

 
 
 

21) wyboru Zastępcy Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 32) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 32. 
Wynik głosowania: 

     za- 22 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 32/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej 
stanowi Załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.  
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22) zmian w budżecie miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 37) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 37.  
Wynik głosowania: 

     za- 16 
 przeciw - 2 
 wstrzymujące- 4 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 33/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2006 rok stanowi Załącznik nr 32 do 
niniejszego protokołu.  

 
 
 
23) programu „Organizacja prac społecznie użytecznych” (druk nr 33) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 33.  
Wynik głosowania: 

     za- 23 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 34/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie programu „Organizacja prac społecznie użytecznych” stanowi Załącznik nr 
33 do niniejszego protokołu.  

 
 
 
24) ustalenia wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 

(druk nr 34) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 34. 
Wynik głosowania: 

     za- 23 
 przeciw - 0  
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 35/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac 
społecznie użytecznych stanowi Załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.  
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25) wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu PASDEL – Praktykowanie 

Zrównoważonego Rozwoju poprzez E – Learning, realizowanego w ramach programu Komisji 
Europejskiej Leonardo da Vinci (druk nr 35) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 35. 
Wynik głosowania: 

     za- 23 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 36/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu PASDEL – 
Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E – Learning, realizowanego w 
ramach programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci stanowi Załącznik nr 35 
do niniejszego protokołu.  

 
 
 
26) rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za 

czas służby przekraczającej normę (druk nr 36) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 36.  
Wynik głosowania: 

     za- 23 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 37/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej 
Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę stanowi Załącznik nr 36 do 
niniejszego protokołu.  

 
 
 
27) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka oraz 

upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy wobec Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 38) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 38.  
Wynik głosowania: 

     za- 20 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 3 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
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UCHWAŁA NR 38/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta 
Płocka oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do czynności w 
sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Płocka stanowi 
Załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.  

 
 
 

Ad. pkt 9 
 
 Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Drodzy 
mieszkańcy! Ja mam dwie na razie ustne takie interpelacje, zapytania. Ja przekażę to na piśmie. 
Chodzi mi o jedną sprawę dotyczącą zagospodarowania odpadów. Ja chciałam się zapytać, czy jest 
możliwość, żeby zobowiązać administratorów budynków oraz firmy zbierające nieczystości, żeby 
przygotować pojemniki na chleb, ponieważ to, co się dzieje na osiedlach z chlebem, z wyrzucanym  
i roznoszonym przez psy, przez koty, to jest coś niesamowitego. To byłby jeden wniosek. I drugi – 
miejski zakład dróg realizuje inwestycje i chciałbym się zapytać, czy realizując inwestycje – takim 
przykładem jest ulica Dojazd, ulica, chyba,  Zielona, gdzie były kładzione chodniki, położono 
chodniki, ale zapomniano o krawężnikach - czy jest ktoś w Miejskim Zarządzie Dróg, który 
koordynuje te prace, bo myślę, że jeżeli jest przygotowywana inwestycja i są to nieduże inwestycje, 
to powinny być koordynowane w ten sposób, żeby nie za pół roku, czy za rok na nowo rozkopywać 
te ulice.” 
          
 

Ad. pkt 10 
 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zostaną udzielone na piśmie.  
 
 

Ad. pkt 11 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przypomniał radnym o 
konieczności przypisywania się do miejsc na sali obrad Rady Miasta, związaną z instalacją systemu 
głosowania. Zaprosił na spotkanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta Płocka po Sesji Rady 
Miasta, aby określić dzień, sposób przeprowadzenia posiedzeń komisji. Przypomniał również, iż 
kolejna Sesja rady Miasta Płocka odbędzie się 29.12.b.r.”  
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! (...) Drodzy Państwo pozwólcie, w porządku dzisiejszych obrad 
dzisiejszej Sesji nie było informacji z pracy pomiędzy Sesjami, pozwólcie Państwo natomiast, że 
złożę cztery najistotniejsze informacje. Otóż po pierwsze odpowiedź na pytanie pojawia się coraz 
częściej, dlaczego przez nowy most nie można jeszcze przejechać, dlaczego nie został puszczony 
ruch kołowy. Otóż, Drodzy Państwo, przejazd z punktu widzenia technicznego przez nowy most 
jest już zapewniony. Wszelkie odbiory mamy od jakiegoś czasu poza sobą. Natomiast tylko i 
wyłącznie dlatego nie zostanie w sposób praktyczny uruchomiony przejazd, aż do czasu znalezienia  
najlepszego, najbardziej optymalnego rozwiązania komunikacyjnego włączenia drogi dojazdowej w 
ul.Wyszogrodzką, aby nie powodowało to nadmiernych utrudnień. Zrobiliśmy pierwszą próbę w 
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godzinach przedpołudniowych z obecną sygnalizacją, z obecnymi rozwiązaniami. Nie wypadła 
najlepiej. W związku z tym są poszukiwania lepszego rozwiązania komunikacyjnego i tylko z tego 
powodu ruch nie jest dopuszczony. Do dokończenia tej inwestycji poza drobnymi sprawami 
wykończeniowymi typu: barierki, oświetlenie, pozostała jedna bardzo poważna, czyli druga nitka      
estakady nad ulicą Grabówka. Przetarg na odcinek V, czyli drugie pasmo ul. Wyszogrodzkiej jest w 
toku. (...) 4 stycznia będą otwarte oferty z ostateczną ceną na realizację tej inwestycji. Do drugiego 
etapu zostały dopuszczone dwie firmy, więc konkurencja jest zapewniona. I wreszcie informacja o  
uzyskanych środkach pozabudżetowych zasilających nasz budżet w przyszłym roku, jak i w latach 
następnych. Otrzymaliśmy przyrzeczenie od Ministerstwa Sportu, że pod warunkiem uzyskania 
pozwolenia na budowę do lutego b.r. na budowę hali widowiskowo – sportowej uzyskamy 
dofinansowanie w wysokości 50% części sportowej tej inwestycji, to jest około 35 mln zł na lata 
2007 – 2008. I druga, już z ostatnich dni informacja – w ramach tzw. projektów kluczowych, które          
rozdzielał Sejmik Województwa Mazowieckiego, Zarząd Sejmiku, otrzymaliśmy na rozwój, na 
rozbudowę Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego możliwość skorzystania ze środków 
do 238 mln. zł na kilka najbliższych lat w ramach kilku projektów zgłoszonych przez Płocki Park 
Przemysłowo – Technologiczny. To jest początek bardzo obiecujący, dobry początek pozyskiwania  
środków zewnętrznych na rozwój miasta. Dziękuję bardzo.” 
 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż na jego ręce 
wpłynęło pismo informujące o utworzeniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w składzie: 
Krzysztof Buczkowski, Elżbieta Gapińska, Artur Jaroszewski, Andrzej Nowakowski, Eryk 
Smulewicz. Na Przewodniczącego Klubu wybrano Pana radnego Andrzeja Nowakowskiego (ksero 
pisma stanowi Załącznik nr 38 do niniejszego protokołu).  
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przypomniał o spotkaniu 
opłatkowym w dniu 19.12.06 r. o godz. 17.00 w Domu Darmstadt. 
       
 
   

Ad. pkt 12 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady III 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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Uwaga: załączniki do protokołu Biuro Obsługi Rady Miasta udostępnia na wniosek, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U.01.112.1198) 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 


