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

ODBYTEJ W DNIU 29 grudnia 2006 roku 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.10, a zakończyła o godz.11.05. 
 
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach. 
 
Stan radnych    - 25 
Obecnych    - 25 
Nieobecni     - 0 
     
Osób zaproszonych   - 140 
Obecnych    - 57 
  
Listy obecności stanowią Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu. 
 
 

Ad. pkt 1 
 
 Otwarcia obrad IV 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 IV Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco: 

  
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka. 
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad III  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 18  grudnia 2006 roku. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach:   
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

 
1) nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Jego Ekscelencji Księdzu 

Arcybiskupowi prof. Stanisławowi Wielgusowi (druk nr  49), 
2) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 47), 
3) wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 

(druk nr 48),  
4) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie miasta Płocka na rok 2007 (druk nr 40), 
5) zaopiniowania „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap III” (druk nr 

41), 
6) zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie 

przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę Budżetową 
Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 
lutego 2003 r. (druk nr 42),  

7) zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
gminę miasta Płocka (druk nr 43),  

8) wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ul. Kolejowej,           
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ul. 1 Maja i ul. Bielskiej w Płocku  będącej własnością Gminy Płock (druk nr 44),    
9) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Klonowej w Płocku           

(druk nr 46), 
10) wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka           

(druk nr 39), 
11) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Ignacego Łukasiewicza (druk nr 45). 

 
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał  
 
5 .Interpelacje i zapytania radnych. 
6.Odpowiedzi na interpelacje. 
 7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie obrad IV  Sesji Rady Miasta Płocka. 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wniosek o 
poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany 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 (druk nr 50). Pan 
Przewodniczący przypomniał, iż o tym projekcie uchwały radny mówili podczas wczorajszego posiedzenia 
Komisji Rady Miasta Płocka.  
 W wyniku głosowania projekt uchwały zamieszczony na druku nr 50 (za umieszczeniem projektu  w 
porządku obrad głosowało 21 radnych, 0 – przeciw i 0 – wstrzymało się od głosu) został wprowadzony do 
porządku obrad jako podpunkt 11)a) w punkcie 4 porządku obrad Sesji.  
 
Po wprowadzonej zmianie porządek obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:  
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka. 
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad III  Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 18  grudnia 2006 roku. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach:   
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

 
1) nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Jego Ekscelencji Księdzu 

Arcybiskupowi prof. Stanisławowi Wielgusowi (druk nr  49), 
2) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 47), 
3) wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 

(druk nr 48),  
4) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie miasta Płocka na rok 2007 (druk nr 40), 
5) zaopiniowania „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap III” (druk nr 

41), 
6) zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie 

przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę Budżetową 
Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 
lutego 2003 r. (druk nr 42),  

7) zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
gminę miasta Płocka (druk nr 43),  

8) wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ul. Kolejowej,           
ul. 1 Maja i ul. Bielskiej w Płocku  będącej własnością Gminy Płock (druk nr 44),    

9) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Klonowej w Płocku           
(druk nr 46), 

10) wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka           
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(druk nr 39), 
11) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Ignacego Łukasiewicza (druk nr 45), 
11)a)  zmiany 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 (druk nr 50). 

 
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał  
 
5 .Interpelacje i zapytania radnych. 
6.Odpowiedzi na interpelacje. 
 7. Sprawy różne. 
8.Zamknięcie obrad IV  Sesji Rady Miasta Płocka. 
 
 

Ad. pkt 2 
 
  
 Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni radni: Pani radna Grażyna Cieślik 
(zgłoszenia dokonała Pani radna Wioletta Kulpa), Pani radna Magdalena Lewandowska (zgłoszenia 
dokonała Pani radna Bożena Musiał). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu 
Komisji Uchwał i Wniosków. W wyniku głosowania (21 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 Magdalena Lewandowska.  

   

 
Ad. pkt 3 
 
Protokół z obrad III Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku został przyjęty  w 
wyniku  głosowania (20 głosów – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących). 
 
 
 

Ad. pkt 4 
  

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 
 
Projekty uchwał w sprawach: 
1) nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Jego Ekscelencji Księdzu 

Arcybiskupowi prof. Stanisławowi Wielgusowi (druk nr  49) 
 

 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(...) Proszę Państwa, tu 
jest malutka uwaga, mianowicie wczoraj na komisjach był zgłoszony projekt autopoprawki, 
mianowicie, aby w uzasadnieniu, czyli w ostatnim zdaniu była niewielka zmiana, mianowicie chodzi o 
to, żeby to uzasadnienie otrzymało takie brzmienie:   (...) Wniosek Prezydenta Miasta Płocka o nadanie 



4 

Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu 
Kapituły.... .   Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż chodzi o wprowadzenie po wyrazie: Wniosek  wyrazów: 
Prezydenta Miasta Płocka. 
 
 Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała, iż była jeszcze jedna autopoprawka – dodanie litery 
„w” przed „1992” w uzasadnieniu do projektu uchwały. Powiedziała także: „(...) jestem przeciwna 
umieszczaniu tego typu dodatków w tejże uchwale. Proszę mi wskazać w historii tej Rady Miasta 
Płocka podobną uchwałę w treści nadającej obywatelstwo Honorowego Miasta Płocka, gdzie jest 
zapisane, iż na wniosek danej osoby został przegłosowany przez Kapitułę, kandydatura podobnej osoby 
o nadanie tego tytułu. Odpowiednimi organami, które zatwierdzają kandydatury o nadanie tej 
najwyższej godności naszego miasta Płocka są: Kapituła, która przedstawia tą propozycję Wysokiej 
Radzie i Przewodniczący Rady jest zobowiązany do sformułowania stosownego projektu uchwały i 
Państwo, czyli  my - Rada Miasta Płocka, którzy zatwierdzają, bądź odrzucają kandydaturę, podaną 
kandydaturę. W związku z tym nie widzę stosowności podobnych zapisów i chciałabym poznać 
uzasadnienie wnioskodawcy, dlaczego chce zamieścić podobny zapis”.           
 
 Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałbym 
przypomnieć, że podczas obrad wczorajszych komisji Pani radna Smardzewska – Czmiel podniosła 
kwestię, kto był autorem tego wniosku. Jako że ja też miałem takie... zastanawiałem się, kto był 
autorem, wydaje mi się, że uzasadnionym jest, aby osoba, która jest autorem takiego wniosku do 
stosownych organów, była zapisana w uzasadnieniu do uchwały, gdyż wiemy, że uchwała wraz z 
uzasadnieniem do niej jest zapisywana w stosownych księgach Urzędu Miasta Płocka. I tylko tyle. 
Dziękuję bardzo.”   
 
 Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Jeszcze nie tak dawno, Panie radny, również na tej 
sali głosowaliśmy przyznanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Płocka Panu Górskiemu. Nie prosił 
Pan o to, żeby było zapisane w uzasadnieniu na czyj wniosek, w związku z  tym nie wiem, dlaczego 
teraz. Po prostu o to tylko pytam.”   
 
 Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel powiedziała: „Ponieważ padło moje nazwisko, 
rzeczywiście wczoraj (...) zwykłe proceduralne pytanie zadałam, ale intencją pytania nie było 
wprowadzanie autopoprawki, ani też uzupełnianie uzasadnienia. Otrzymałam odpowiedź i tą 
odpowiedzią wczoraj byłam usatysfakcjonowana. Dziękuję bardzo”. 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział, iż brzmienie 
autopoprawki będzie ustalone przez niego, ponieważ on jest autorem tego projektu uchwały.      

 
 
2) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 47) 
 
 Pani Barbara Szurgocińska zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały zamieszczonego na 
druku nr 47   (autopoprawka stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).  
 
 
 
3) wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 

(druk nr 48) 
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! 
Wysoka Rado! Szkoda, że nie ma tutaj Pana Prezydenta Milewskiego, który podczas Sesji Rady 
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Miasta, na której omawiany był budżet na 2006 rok, mówił o kilkudziesięciu inwestycjach za grube  
miliony złotych. Niestety dzisiaj okazuje się, że bardzo wiele z tych inwestycji, w projekcie uchwały 
jest ich chyba ponad czterdzieści, po prostu nie zostało zrealizowanych za kwotę blisko 60 mln zł.  I 
to trzeba dzisiaj powiedzieć, że wiele z tych inwestycji, które były planowane, niestety nie udało się 
zrealizować. I choć w wielu kwestiach przekonuje mnie tłumaczenie Pana Prezydenta usłyszane 
wczoraj na komisji, że w wielu przypadkach opóźnienia w realizacji inwestycji nie były zależne od 
Urzędu Miasta, to jednak trudno mi zrozumieć, że wiele inwestycji nie zostało zrealizowanych już 
po raz kolejny. Że też przypomnę tylko Jagiellonkę, budowę ścieżek rowerowych, hali sportowej, a 
także budowę wielu ulic, które corocznie zapisywane są w budżecie miasta i niestety nie są 
realizowane, że też wspomnę tutaj Panią byłą radną Grażynę Opatrzyk, która po raz kolejny 
usłyszałaby, że Jesienna niestety, ale jeszcze nie została zrealizowana. Niepokoi, a nawet wręcz 
zdumiewa, że nie zostały zrealizowane nie tylko wielomilionowe inwestycje, ale również i część z 
tych, które polegały na  wykonaniu projektu. Nie udało się już po raz kolejny  wykonać projektu 
ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej. Od lat także ciągnie się realizacja inwestycji, która nie wyszła 
jeszcze poza fazę projektowania, a mianowicie inwestycji polegającej na budowie ulicy łączącej 
ulicę Bielską z ulicą Przemysłową i Rutskich. Nawet projekt nie powstał także w zadaniu: budowa 
ulicy Kostrogaj. Dziwnym zbiegiem okoliczności za te wszystkie właściwie wpadki odpowiedzialna 
jest firma Betek, która niestety nie poradziła sobie z inwestycjami nie tylko za kilkadziesiąt tysięcy 
złotych, natomiast  ma realizować projektowanie inwestycji kluczowej, moim zdaniem nawet 
priorytetowej dla miasta Płocka, a mianowicie rozbudowę i zagospodarowanie Sobótki. Trzeba 
zadać pytanie: czy i kiedy realizacja tej inwestycji rozpocznie się i na ile ona będzie realna. I osobna 
kwestia już zupełnie to prawie 1 mln zł na zakupy inwestycyjne do amfiteatru. Dla mnie, proszę 
Państwa, jest to dowód potwierdzający fakt, że kwestia amfiteatru, który nie został otworzony w 
ubiegłym roku to nie jest kwestia radnych, którzy w ubiegłym roku, z mojej zresztą inicjatywy,           
nie pozwolili Panu Prezydentowi wydać ponad 1 mln zł na imprezy w tym amfiteatrze. Okazuje się 
dzisiaj zgodnie z projektem tej uchwały, że jest jeszcze do wydania 1 mln zł na zakupy inwestycyjne 
w amfiteatrze. W związku z tym mam pytanie, czy amfiteatr został już odebrany, o jakie dokładnie 
zakupy inwestycyjne w amfiteatrze chodzi oraz kiedy planowane jest otwarcie amfiteatru, czyli 
pierwsza impreza. Termin, bowiem, podany w załączniku to jest termin 31 października 2007 roku. 
Oznaczałoby to, że znowu byłoby to już po sezonie. A wczoraj tej informacji nie uzyskałem”.          
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie radny, jeżeli 
chodzi o termin 31 października, został ten termin wczoraj wyjaśniony. Także to już jest populizm.”     
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Nie został podany.”  
 
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Został wyjaśniony, 
Panie radny. Ja przepraszam, że się wtrącam, ale po to mamy komisje i wydaje mi się, wczoraj 
trwała dostatecznie długo i była bardzo, moim zdaniem, owocna, i na te pytania padły odpowiedzi”.     
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Znaczy ja tutaj nie mówię o pytaniach. Ja mówię 
o jednym pytaniu właściwie w tym momencie, czyli kiedy będzie....”  
 
  
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Sprawa sprzętu też 
została wyjaśniona i termin 31.10.07  też został wyjaśniony”. 
 
  Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Panie Przewodniczący nie była  podana data 
otwarcia  amfiteatru, nawet przybliżona, i o nią proszę. I chciałbym już tylko na koniec życzyć sobie 
i życzyć płocczanom, by te wszystkie inwestycje, zadania, które zostały przeniesione jako 
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niewygasające, rzeczywiście zostały zrealizowane, a nie wprowadzone jako dochody na koniec roku 
budżetowego na 2007 rok. Dziękuję”.          
 
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!  Wczoraj obradowały wspólnie komisje Rady 
Miasta Płocka, stałe komisje, na których Państwu radnym prezentowaliśmy materiały (...), które były 
skierowane na dzisiejszą sesję i szczegółowo wszystko omawiano - to, co zauważył Pan 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Tomasz Korga, ingerując w jakiś sposób w zadawane pytania 
przez Pana radnego Nowakowskiego. W zasadzie na te wszystkie pytania, wątpliwości, wczoraj były 
z naszej strony szczegółowe skierowane do naszych radnych wyjaśnienia. Jeśli chodzi w ogóle o 
środki niewygasające to, proszę Państwa,  nie rozumiem tego dramatu w tej wypowiedzi, że nagle 
coś nie zostało w tym mieście zrealizowane. Ja wczoraj ze szczegółami przedstawiałem 
poszczególne inwestycje, kiedy się zakończą, kiedy ewentualnie zostanie podpisana umowa na 
realizację. Gro tych inwestycji kończy się w I połowie 2007 roku. To znaczy, że w 2006 roku 
musiały zostać przygotowane do realizacji – wszczęta procedura przetargowa, podpisana umowa i 
rozpoczęta realizacja tych zadań. (...) Między innymi niektóre te zadania, które wymieniał  Pan 
radny, też są w takiej sytuacji, że albo trwa w tej chwili projektowanie, chociażby ulicy Kostrogaj           
trwa projektowanie, czy przebicie ulicy Bielskiej do Rutskich, które pojawiło się w trakcie roku 
budżetowego  trwa projektowanie i nie widzę tu większych zagrożeń z tym projektowaniem, nie 
widzę podstaw w ogóle, żeby posponować spółkę gminną Betek. Ma swoje problemy na pewno przy 
realizacji tych różnych zadań, bo jest ich dosyć dużo. Część ich ma normalnie z przetargu tak, jak  
każda firma ma prawo startować do tych przetargów ogłaszanych przez Urząd Miasta i je po prostu 
wygrywa. Po nieudanych dwukrotnych przetargach jest z wolnej ręki zlecane. Nie raz z oporem 
przyjmowane jest zadanie, bo jest wiadomo, że jest trudne. I takim zadaniem jest na przykład 
przebicie Bielskiej do Rutskich, Przemysłowej. Ale zostały sprawy, przynajmniej takie mamy 
informacje,  zostały już najtrudniejsze rozwiązane. Chodziło o teren, który trzeba pod tą ulicę 
pozyskać. Tam Starostwo miało w części tego terenu parking. Musi nastąpić zamiana z sąsiednimi 
terenami tak, żeby Starostwo Powiatowe mogło mieć ten parking nadal, żeby mogło normalnie 
funkcjonować. Więc sprawy są wyjaśnione. Sobótka to jest zupełnie już niedobrym przykładem, 
ponieważ, nie wiem, kiedy Pan radny zwiedzał ten teren, wykonano w minionej kadencji, 
dokończono drogi, wykonano ścieżkę po północnej stronie Sobótki. Na Skarpie wykonano masę 
ścieżek i zagospodarowano tereny za Domem Technika i od ulicy Okrzei. To jest zupełnie  inny 
fragment miasta. To trzeba po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że Pan radny to 
widział. Także to są przykłady oczywiście nietrafione. Też są sytuacje, które są trudne. Mówiłem 
wczoraj na komisji: ulica Miła, Poprzeczna i ten cały zestaw ulic – projekt jeszcze jest 
niedokończony, jest opóźniony. To informowałem w poprzedniej kadencji mojej w informacji tak 
szeroko udzielonej wówczas Radzie Miasta. Problemy są takie – zmieniły się przepisy. Natura 2000, 
fragmencik, dosłownie kilkadziesiąt metrów kwadratowych tejże inwestycji, jest objęta tą właśnie 
Naturą 2000. Jest kwestia też iluś metrów kwadratowych, jeśli chodzi o wykup od jednej z 
właścicielek terenu. Ale te sprawy zostaną dokończone i zostaną zrealizowane wcześniej, czy 
później. Myślę, że wcześniej, niż później. Więc zaawansowanie wszystkich prac jest daleko idące, 
więc środki, które rezerwujemy jako niewygasające będą  w tych właśnie zadaniach inwestycyjnych 
wykorzystane i zostanie to zrealizowane, więc jakby powiększy ten zakres inwestycyjny, który   
będzie trzeba w 2007 roku też realizować, który będzie ogromnym wyzwaniem. Tak, jak i w  tym 
roku trzeba było bieżące zadania realizować i te, które są jeszcze były realizowane w ramach 
środków niewygasających. Też trzeba tutaj pamiętać, że w tych środkach, które tak, jak się słyszy 60 
mln zł, czy tam około, to jest  prawie 30 mln zł na drogi dojazdowe do mostu, więc to jest ogromna  
kwota, która jest na jednym zadaniu, czy to na z tym zadaniem związane różne odcinki. Więc 
naprawdę nie dramatyzowałbym z tego powodu. Oczywiście każdy ma prawo tak oceniać, jak to 
uważa i jak to postrzega. Myślę, że Państwo radni nie oczekują, żebym jeszcze raz wszystko to, co 
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Państwu wczoraj udzielałem szczegółowe informacje z kolegami, powtarzać to dzisiaj, bo to jakby 
mijało by się to z celem organizowanie komisji. Więc to tyle, jeśli chodzi o taką moją informację.  O 
amfiteatrze Pan Prezydent Kubera. Dziękuję.”                          
  
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Wczoraj także udzielałem odpowiedzi na temat amfiteatru. Mamy 1 mln zł, prawie 1 
mln zł, na wyposażenie amfiteatru w niezbędny sprzęt. Lada chwila zostanie ogłoszony przetarg na 
to wyposażenie. Tak, jak wczoraj powiedziałem wymaga jeszcze uściślenia kilka pozycji w 
specyfikacji. Dotyczy to tak, jak powiedziałem, sztućców, gdzie zbyt ogólna jest nazwa. Mogą być 
sztućce plastikowe do restauracji, która tam będzie funkcjonowała, mogą być dużo, dużo  droższe. I 
jest kilka takich punktów w specyfikacji wymagających ustalenia. Pierwsza impreza planowana jest 
na koniec kwietnia i do tego czasu na pewno amfiteatr będzie wyposażony w niezbędny sprzęt i 
urządzenia. Dziękuję.” 
 
 Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałem swoje 
słowa skierować do Pana Prezydenta, ale niestety go nie ma, nie wiem dlaczego. Chciałbym Państwu 
powiedzieć, że według mnie ten dokument jest jakby podsumowaniem pracy urzędu w ostatnim 
roku. Myślę, że szczegółowa analiza tego dokumentu będzie potrzebna w momencie, kiedy 
będziemy przed sesją absolutoryjną, kiedy będziemy udzielać, bądź nie udzielać absolutorium Panu 
Prezydentowi Miasta Płocka. Żeby zrealizować inwestycję, proszę Państwa, to trzeba wykonać 
szereg prac, które tą inwestycję poprzedzają. Trzeba sprawdzić, czy grunty są gminne. Pamiętamy 
takie inwestycje, które urząd chciał realizować nie na gruntach płockich. Trzeba tą inwestycję 
przygotować i w momencie, kiedy ona jest przygotowana, wtedy ją się wpisuje do budżetu miasta 
Płocka i wtedy należy ją w odpowiednim terminie zrealizować. Jak inwestycje w mieście były 
realizowane, to wszyscy Płocczanie mogli naocznie się przekonać patrząc na spóźnioną realizację 
ulicy Tumskiej, na kłopoty związane z tą realizacją, na realizację amfiteatru i na obietnice  
Prezydenta realizacji tej inwestycji w określonych terminach, która jakby się przeciągała, 
przeciągała, przeciągała się w czasie na taką, a nie inną realizację dróg dojazdowych do mostu, czy 
też na realizację Jagiellonki. Proszę Państwa w tym dokumencie zdejmujemy inwestycje za około 60 
mln zł. To jest, policzyłem, 45 ulic, które miały być wybudowane, ale nie są wybudowane. To jest,  
proszę Państwa,  infrastruktura drogowa, która miała być zrobiona i ta  infrastruktura nie została 
zrobiona. Myślę, że zmiany kadrowe i organizacyjne w Wydziale Inwestycji, które, słyszałem, mają 
być poczynione, są jakby potwierdzeniem tego, że inwestycje w naszym mieście były realizowane 
fatalnie. I chciałbym życzyć Panu Prezydentowi, żeby na sesji ostatniej w roku 2007 nie było takiego 
dokumentu, którym Rada Miasta musi zdjąć inwestycje za kwotę 60 mln zł. Ta uchwała świadczy o 
niekompetencji Urzędu Miasta Płocka. Dziękuję bardzo.”     
 
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Prosiłbym Pana radnego o nie wprowadzanie 
w błąd i Rady i Państwa, którzy są obecni na sesji, ponieważ nie jest to zdejmowanie inwestycji.  To 
jest złe sformułowanie. Nie zdejmujemy ani jednego zadania. To już tłumaczyłem na początku.  
Wszystkie te zadania, które są zapisane w projekcie uchwały o środkach niewygasających zostaną, 
bądź już są realizowane, bądź zostaną zrealizowane. Niektóre zostaną rozpoczęte. Niektóre. Ale nie 
ma żadnych obaw, że zostaną zdjęte. I znów tu przykłady, które Pan radny przytoczył. Ulica Tumska 
– jakieś opóźnienia. Chciałbym porozmawiać o tych opóźnieniach, jakie one były na tym zadaniu. 
Zadanie, którego nikt wcześniej przez lata nie chciał się podjąć, zadanie, które zostało zrealizowane. 
Amfiteatr – tłumaczyliśmy wielokrotnie: zima, jak się okazuje stulecia. Jak byśmy mieli  zimę taką, 
jaką w tym roku mamy, gdyby była w ubiegłym, nie byłoby najmniejszego problemu. Ale była taka, 
jaką wszyscy pamiętają. Drogi dojazdowe do mostu są realizowane, są na ukończeniu. I teraz 
sugerowanie, że będą zdejmowane inwestycje to znaczy co - drogi dojazdowe zostaną zdjęte? 
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Amfiteatr zostanie zdjęty? Jagiellonka, gdzie na Jagiellonkę na segment dydaktyczny są trzy oferty, 
bo przetarg jest w tej chwili, procedura przetargowa trwa, są trzy oferty? I to też tłumaczyliśmy 
wczoraj na wspólnych tych komisjach, że mamy nadzieję, że co najmniej jedna będzie z nich ważna 
i Wydział Zamówień Publicznych będzie mógł  rozstrzygnąć to zadanie i zostanie zrealizowane. 
Oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że Jagiellonka dopiero teraz się rozpoczyna i to wielokrotnie 
Państwo  w poprzedniej kadencji podnosiliście, że powinna być już, już, już  i już jest właśnie, 
rozpoczynana będzie, jeśli tylko się przetarg rozstrzygnie i będzie podpisana umowa. Ale chciałbym 
to jeszcze raz zdementować – nie zdejmowane jest ani jedno zadanie, wszystkie zostaną 
zrealizowane. Dziękuję.”      
 
 Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „Panie Przewodniczący! 
Szanowna Rado! Otrzymaliście Państwo w dniu dzisiejszym autopoprawkę do druku nr 48. 
Dotyczyła ona wprowadzenia jeszcze do załącznika kwoty 90.583, 74 zł. Dotyczy to wprowadzenia 
zadania nr 58 - Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku do Hotelu Starzyński  do katedry wraz z 
budową Amfiteatru. Mamy jeszcze propozycję wprowadzenia dwóch pozycji. Są to nieduże kwoty, a 
dotyczą takich zadań: pierwsze zadanie, to zadanie Sobótka (...) - Rozbudowa i zagospodarowanie 
kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z portem jachtowym - proponujemy 
zwiększyć o kwotę 187.884 zł. Są to wydatki majątkowe, klasyfikacja §6050  wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych. I druga pozycja dotyczy zadania bieżącego polegająca na wprowadzeniu 
zadania nr 15/MOPS/G. Dotyczy to programu unijnego „Światełko w tunelu” z kwotą 31, 95 zł. 
Środki po prostu wpłynęły w dniu dzisiejszym i zostały niewykorzystane, nie mogą przepaść, stąd 
propozycja wprowadzenia. Także 31,95 zł. Dotyczy to działu 852, rozdział 85295, §  4218. (...)”                
 
 
4) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie miasta Płocka na rok 2007 (druk nr 40) 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 40. 
 
 
5) zaopiniowania „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap III” (druk nr 

41) 
 

 Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawkę do projektu 
uchwały zamieszczonego na druku nr 41 – w § 1 po wyrazie: „Odmówić” wpisać wyraz: 
„pozytywnego”.   
 
 
6) zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie 

przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę Budżetową 
Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 
lutego 2003 r. (druk nr 42) 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 42. 
7) zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

gminę miasta Płocka (druk nr 43) 
 
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawkę do projektu 
uchwały zamieszczonego na druku nr 43 – w podstawie prawnej jest: art. 28 ust. 3 ustawy z 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777, z 
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2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 
1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1583 oraz z 2006 r. 
Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1221 i Nr 171, poz. 1225),  
a powinno być: art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001r. Nr 49, 
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 
995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125, z 2004r. 
Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) w związku z 
art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 Nr 225, poz. 1636). (autopoprawka 
stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).  
 
 
8) wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ul. Kolejowej, ul. 1 

Maja i ul. Bielskiej w Płocku  będącej własnością Gminy Płock (druk nr 44) 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 44. 
 
 
9) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Klonowej w Płocku 

(druk nr 46) 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 46. 
 
 
10) wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka (druk nr 

39) 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 39. 
 
 
11) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Ignacego Łukasiewicza (druk nr 45) 
 
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawkę do projektu 
uchwały zamieszczonego na druku nr 45 – w § 4 wykreślić wyraz: „podpisania” i wstawić w to 
miejsce wyraz: „podjęcia”. 
 
 
11) a) zmiany 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 (druk nr 50) 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 50. 
 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał  
 

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach: 
 
1) nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Jego Ekscelencji Księdzu 

Arcybiskupowi prof. Stanisławowi Wielgusowi (druk nr  49) 
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 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż nie wprowadza 
autopoprawki do uzasadnienia projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 49.  
 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 49. 
Wynik głosowania: 

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

UCHWAŁA NR 39/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku w 
sprawie nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Jego 
Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi prof. Stanisławowi Wielgusowi stanowi 
Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 
 
2) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 47) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 47 (z autopoprawką). 
Wynik głosowania: 

     za- 19 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 6 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

 
UCHWAŁA NR 40/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku w 
sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok stanowi Załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
 

 
3) wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 

(druk nr 48) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 48 (z autopoprawką). 
Wynik głosowania: 

     za- 19 
 przeciw - 2 
 wstrzymujące- 4 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

UCHWAŁA NR 41/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku w 
sprawie wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2006 roku nie wygasają z 
upływem roku budżetowego stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 

 
4) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
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terenie miasta Płocka na rok 2007 (druk nr 40) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 40. 
Wynik głosowania: 

     za- 25 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 42/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku w 
sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2007 stanowi Załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu. 
 

 
5) zaopiniowania „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap III” (druk nr 

41) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 41 (z autopoprawką). 
Wynik głosowania: 

     za- 25 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 
 

UCHWAŁA NR 43/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku w 
sprawie zaopiniowania „Studium dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej – Etap III”stanowi Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 

 
6) zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie 

przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę Budżetową 
Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 
lutego 2003 r. (druk nr 42) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 42. 
Wynik głosowania: 

     za- 25 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

UCHWAŁA NR 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 
1999 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w 
Płocku w jednostkę Budżetową Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą 
Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r. stanowi Załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu. 
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7) zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

gminę miasta Płocka (druk nr 43) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 43 (z autopoprawką). 
Wynik głosowania: 

     za- 25 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

 
UCHWAŁA NR 45/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku w 
sprawie zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez gminę miasta Płocka stanowi Załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu. 

 
 
8) wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ul. Kolejowej, ul. 1 

Maja i ul. Bielskiej w Płocku  będącej własnością Gminy Płock (druk nr 44) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 44. 
Wynik głosowania: 

     za- 24 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

 
UCHWAŁA NR 46/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku w 
sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych 
przy ul. Kolejowej,  ul. 1 Maja i ul. Bielskiej w Płocku  będącej własnością Gminy 
Płock stanowi Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 
 

9) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Klonowej w Płocku 
(druk nr 46) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 46. 
Wynik głosowania: 

     za- 24 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

UCHWAŁA NR 47/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku w 
sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy 
Klonowej w Płocku stanowi Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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10) wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka (druk nr 

39) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 39. 
Wynik głosowania: 

     za- 24 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 

 
UCHWAŁA NR 48/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu 
Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 

 
11) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Ignacego Łukasiewicza (druk nr 45) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 45 (z autopoprawką). 
Wynik głosowania: 

     za- 24 
 przeciw - 0 
 wstrzymujące- 0 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

 
UCHWAŁA NR 49/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Ignacego Łukasiewicza stanowi 
Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 
 
11) a) zmiany 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 (druk nr 50) 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 45. 
Wynik głosowania: 

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

UCHWAŁA NR 50/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku w 
sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i 
szczegółowości materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
stanowi Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 5 
 
Na piśmie następujący radni złożyli interpelacje:  

 Pan radny Wiesław Kossakowski złożył interpelację dot. funkcjonowania ulicy Tumskiej 
(Załącznik nr 21 do niniejszego protokołu), 

 Pan radny Krzysztof Buczkowski złożył interpelację dot. organizacji ruchu drogowego na 
skrzyżowaniu u. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy (Załącznik nr 22 do niniejszego 
protokołu).  

 
 

Ad. pkt 6 
 
Zebrani nie zabrali głosu w pkt. 6 porządku obrad.  
 
 

Ad. pkt 7 
 
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka przedstawił informację na 
temat interpelacji złożonych przez radnych Rady Miasta Płocka. Poinformował, że od 27.11.2006 r. 
do  28.12.2006 r. radni złożyli 6 interpelacji (1 - podczas Sesji Rady Miasta, 5 - między Sesjami 
Rady Miasta). Odpowiedzi na 2 interpelacje leżą w gestii Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s 
rozwoju, a 4 w gestii Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s komunalnych. Dotychczas udzielono 
odpowiedzi na 2 interpelacje.      
 
 Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka złożył informację na temat 
wniesienia udziałów i akcji do następujących spółek prawa handlowego:  
 

 Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. - dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o 
4.108.000 zł poprzez ustanowienie 8.216 udziałów o wartości 500 zł każdy. Kapitał zakładowy 
spółki po podwyższeniu wynosi 9.634.000 zł, co dzieli się na 19.268 udziałów po 500 zł każdy. 
Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objął dotychczasowy wspólnik 
Gmina Płock, 

 
 Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. - dokonano podwyższenia kapitału 

zakładowego o kwotę 278.420 zł w drodze emisji 27.842 nowych akcji z serii G, akcji 
imiennych, uprzywilejowanych co do głosów. Prawo dwóch głosów  przypadających na jedną 
akcję o wartości nominalnej 10 zł. Objęcie akcji serii G przez miasto nastąpiło w drodze 
subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, 
 

 Rynex Sp. z o.o -  dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 381.500 zł, czyli 
ustanowiono 763 udziały o wartości 500 zł. Kapitał zakładowy spółki po podwyższeniu wynosi 
15.163.500 zł. Dzieli się na 30.317 udziałów po 500 zł każdy. Wszystkie udziały w 
podwyższonym kapitale zakładowym objął dotychczasowy wspólnik Gmina Płock. Udziały w 
podwyższonym kapitale zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock,  

 
 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - dokonano podwyższenia kapitału o kwotę 553.000 zł poprzez 
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ustanowienie 553 udziałów po 1.000 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki po podwyższeniu 
wynosi 106.061.000 zł. Dzieli się na 106.061 udziałów po 1000 zł każdy. Wszystkie udziały w 
podwyższonym kapitale zakładowym objął dotychczasowy wspólnik Gmina Płock, zostały 
pokryte wkładem niepieniężnych w postaci prawa własności środków trwałych pochodzących z 
inwestycji miejskich oraz inwestycji finansowanych przez inwestorów zewnętrznych, 
przekazanych na majątek gminy, 

 
 Komunikacja Miejska Sp. z o.o. - dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.500 

zł poprzez ustanowienie 5  udziałów po 500 zł każdy. Dzisiaj kapitał zakładowy spółki po 
podwyższeniu wynosi 11.508.500 zł. Dzieli się na 23.017 udziałów o wartości po 500 zł każdy. 
Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objął dotychczasowy wspólnik 
Gmina Płock. Wkładem niepieniężnym  aportem, zostały one pokryte. 
 

 Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka złożył także informację o 
podwyższeniu i jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego w następujących spółkach:     
 

 MZGM – TBS Sp. z o.o. - obniżono kapitał zakładowy o kwotę 2.043.500 zł poprzez 
dobrowolne, bez wynagrodzenia, umorzenie 4.087 udziałów. Podwyższono kapitał zakładowy o 
2.253.500 zł, gdzie ustanowiono 4.507 udziałów nowych. Kapitał zakładowy  po podwyższeniu 
wynosi 12.703.000 zł. Dzieli się na  25.406 udziałów.  Wszystkie udziały w podwyższonym 
kapitale zakładowym objął dotychczasowy wspólnik, czyli Gmina Płock. Udziały w 
podwyższonym kapitale zakładowym pokryte zostały wkładem niepieniężnym w postaci prawa 
własności nieruchomości oraz lokali mieszkalnych wraz z udziałem we współwłasności 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock, 
 

 ARS Sp. z o.o.   - obniżono kapitał zakładowy o 382.500 zł. Umorzono 765 udziałów. 
Podwyższono kapitał o kwotę 1.195.500 zł poprzez ustanowienie 2.391 udziałów. Kapitał 
zakładowy spółki po podwyższeniu wynosi 13.548.500 zł. Dzieli się na 27.097 udziałów po 500 
zł każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale objął dotychczasowy wspólnik Gmina 
Płock, zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości, 

 
 MTBS Sp. z o.o.  - kapitał obniżono o 368.000 zł poprzez dobrowolne umorzenie 736 udziałów 

i podwyższono o 368.000 zł poprzez utworzenie 736 udziałów. Kapitał spółki wynosi 
13.818.000, dzieli się na 27.636 udziałów o wartości 500 zł każdy. Udziały w podwyższonym 
kapitale objęła Gmina Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zostały pokryte wkładem 
niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock 
oraz wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta 
Płocka.                

 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka złożył zebranym życzenia 
noworoczne.  
   
 

Ad. pkt 8 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady IV Sesji Rady 
Miasta Płocka.  
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
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Protokołowała     Sekretarz Sesji       Przewodniczący  
             Rady Miasta Płocka      Rady Miasta Płocka  
 
 
Jolanta Kozera                       Paweł Kolczyński        Tomasz Korga  
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