
PROTOKÓŁ NR XLV/10
Z OBRAD XLV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA

ODBYTEJ W DNIU 26 stycznia 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godz.1007, a zakończyła o godz.1158.

Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Ilość Radnych - 25

Obecnych - 25

Nieobecni - 0

Osób zaproszonych - 124

Obecnych - 62

Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1

Otwarcia  obrad  XLV Sesji  Rady  Miasta  Płocka  dokonał  Przewodniczący  Rady  Miasta 

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

prawomocnych decyzji.

1/Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Miasta Płocka. 

2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

3/Informacja nt. Programu Rewitalizacji Starówki za 2009 rok.

4/Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

5/Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.

6/Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r.

7/Podjęcie uchwał w sprawach: 

             Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1.zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2010 rok (druk nr 678),

2.wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  międzygminnego  w  zakresie  prowadzenia 

gminnego transportu  zbiorowego (druk nr 672),

3.ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 673),

4.zawarcia  z  Powiatem  Płockim  porozumienia  w  sprawie  wykonywania  zadań  na  rzecz 

mieszkańców  powiatu  płockiego  w  zakresie  orzekania  o  niepełnosprawności  i  stopniu 
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niepełnosprawności  przez  Powiatowy Zespół  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  Płocku 

(druk nr 674),

5.zmiany daty obchodów Dni Historii Płocka w 2010 roku (druk nr 675),

6.założenia  publicznej  szkoły  ponadgimnazjalnej   i  publicznego  zespołu  szkół  oraz  nadania 

statutów i podpisania aktów założycielskich (druk nr 676),

7.ustalenia liczby  punktów  sprzedaży  napojów  zawierających  powyżej 4,5% alkoholu  (z 

wyjątkiem piwa),  przeznaczonych do  spożycia  poza   miejscem sprzedaży na  terenie  miasta 

Płocka (druk nr 677),

8.wezwania  Pana  Macieja  Waś  do  usunięcia  naruszenia  dotyczącego  uchwały  Rady  Miasta 

Płocka Nr 624/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r. (druk nr 671).

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

9/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta 

Płocka.

10/Interpelacje i zapytania Radnych.

11/Odpowiedzi na interpelacje.

12/Sprawy różne.

13/Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 2
Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: 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 jednomyślnego głosowania Komisja Uchwał i 

Wniosków została powołana  w proponowanym składzie (za - 24, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących).

Komisja Uchwał i Wniosków : 

• Pani Radna Grażyna Cieślik

• Pani Radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka 
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Ad. pkt 3  
Informacja nt. Programu Rewitalizacji Starówki za 2009 rok  stanowi  załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.

Prezentacja zamieszczona na płycie CD – R stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Pani  Agnieszka  Malinowska Podinspektor  w  Zespole  Rewitalizacji  Miasta  w  Wydziale 

Gospodarki  Mieszkaniowej  powiedziała:  "W  uzupełnieniu  do  materiału,  który  Państwo  Radni 

otrzymaliście w wersji papierowej, chciałabym tutaj krótką informację przedstawić w wersji prezentacji. 

Dokumentem,  który  określa  założenia  Programu  Rewitalizacji,  charakterystykę  obszarów 

zdegradowanych oraz  zestawienie  projektów rewitalizacyjnych  jest  Lokalny Program Rewitalizacji 

Miasta Płocka, który został uchwalony w 2005 roku, natomiast zaktualizowany na lata 2007-2013, ta 

aktualizacja została przyjęta w 2009 roku. Misją Lokalnego Programu Rewitalizacji, jak Państwo tutaj 

mają napisane, jest kompleksowa odnowa wytypowanych do rewitalizacji obszarów miasta, zarówno w 

aspekcie  infrastrukturalno – przestrzennym, gospodarczym,  jak i  społecznym.  Ta misja  Lokalnego 

Programu  Rewitalizacji  jest  realizowana  przez  cel  ogólny,  a  tym  celem  ogólnym  jest  odnowa 

zdegradowanych  i  zagrożonych  marginalizacją  obszarów  miasta.  Cel  ogólny,  natomiast,  jest 

realizowany przez szereg celów szczegółowych. Tutaj mają Państwo wypisane  szczegółowo te cele 

szczegółowe. Natomiast one odnoszą się do wszystkich tych sfer rewitalizacji, czyli zarówno do sfery 

społecznej, gospodarczej, jak i przestrzenno – infrastrukturalnej. Na dzisiejszej prezentacji skupimy się 

właśnie  na  tym  obszarze  starówki  płockiej.  [...]  Mówiąc  o  rewitalizacji  starówki  warto  tutaj 

zaprezentować wyniki badania opinii publicznej. Te badania opinii publicznej były przeprowadzone w 

kwietniu  zeszłego  roku  na  potrzeby  aktualizacji  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji.  Jak  widzą 

Państwo,  na  pytanie,  czy  uważa  Pan/Pani,  że  w  Płocku  kontynuowany  powinien  być  proces 

rewitalizacji  starówki,  aż  96%  odpowiedziało,  że  tak.  Jeżeli  chodzi  o  obszary,  w  których  ta 

rewitalizacja  ma  być  prowadzona,  tutaj  dane  były,  odpowiedzi,  bardzo  zbliżone.  Na  pierwszym 

miejscu  jest  infrastruktura  edukacyjna,  czyli  w  opinii  mieszkańców  Płocka  najwięcej  działań 

rewitalizacyjnych powinno być prowadzonych w obszarze tej infrastruktury edukacyjnej, ale  zaraz na 

drugim miejscu jest ochrona zabytków. Zresztą te dane tutaj są dosyć zbliżone. Kolejne pytanie, które 

zostało zadane mieszkańcom Płocka – czy pamiętają projekty rewitalizacyjne? Jak widzimy bardzo 

dużo tych projektów rewitalizacyjnych mieszkańcy pamiętają i zauważają te projekty rewitalizacyjne. 

Budowę amfiteatru zapamiętało 95% ankietowanych. Tyle samo zapamiętało między innymi remonty 

ulic, czy przebudowę ulic: Tumskiej,  Synagogalnej, czy Kwiatka. 90% zapamiętało rewitalizację i 

odnowę kamienic zabytkowych na starówce. I wreszcie jeszcze jedno pytanie, które zostało zadane 
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właśnie mieszkańcom Płocka – jak oceniają dotychczasowe działania rewitalizacyjne? Jak widzimy 

70% powiedziało, że ocenia je jako raczej dobrze, natomiast 16% oceniło jako zdecydowanie dobrze. 

Czyli  można  powiedzieć,  że  86%  mieszkańców  Płocka  pozytywnie  postrzega  te  działania 

rewitalizacyjne, które są prowadzone w naszym mieście. Jeżeli chodzi o działania rewitalizacyjne, 

które  były  prowadzone  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Mazowieckiego to, aby aplikować o środki unijne na projekty rewitalizacyjne, projekt taki musi być 

wpisany  do  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji,  a  Lokalny  Program  Rewitalizacji  musi  być 

sporządzony  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  uszczegółowieniu  do  RPO  Województwa 

Mazowieckiego. Tak też się stało. W 2009 roku w maju zakończono prace nad aktualizacją Lokalnego 

Programu Rewitalizacji, aby dostosować go do tych nowych zasad, tak by można było składać te 

projekty o środki unijne. Poza tym w 2009 roku w październiku została przyjęta informacja dotycząca 

przeprowadzonego postępowania w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. To 

również był wymóg tego, tych zasad określonych przygotowywania LPR, które zostały określone w 

uszczegółowieniu do RPO Województwa Mazowieckiego. Czyli te zasady zostały spełnione i projekty 

rewitalizacyjne, które znajdują się w Lokalnym Programie Rewitalizacji, na te projekty można składać 

wnioski aplikacyjne o środki unijne. Pierwszy nabór wniosków z zakresu właśnie działania 5.2, czyli 

Rewitalizacja miast , miał miejsce od 5 maja do 4 czerwca zeszłego roku. Zgodnie z Uchwałą Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z 5 stycznia 2010 roku w tym roku planuje się drugi nabór wniosków 

na miesiące wrzesień, październik. Ale tutaj ten nabór będzie uzależniony od  przyjęcia dokumentów, 

zatwierdzenia regulacji dotyczących pomocy publicznej. W związku z tym do końca nie wiadomo, czy 

ten termin zostanie zachowany. W ramach tego pierwszego naboru wniosków zostały złożone projekty, 

które  znajdują  się  w  Lokalnym  Programie  Rewitalizacji  projekt  Gminy  –  Miasto  Płock: 

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy  

parkingowej,  projekt  Towarzystwa  Naukowego  Płockiego:  Rewitalizacja  zabytkowych  kamienic  

położonych przy Starym Rynku 21 i 23 i projekt Parafii św. Bartłomieja – Parafii Farnej: Rewitalizacja 

Zespołu Zabytkowego Fara w Płocku wraz z otoczeniem. Może tutaj należy jeszcze wspomnieć, że 

mimo,  że więcej projektów rewitalizacyjnych jest ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, ale 

warunki konkursu, tego pierwszego naboru, uniemożliwiły złożenie wniosków tych rewitalizacyjnych 

na inne projekty. Między innymi na przykład wnioskodawca mógł złożyć tylko jeden projekt. Nie 

mogły to być projekty, które dotyczyły infrastruktury mieszkalnictwa, ani projekty, które dotyczyły 

pomocy publicznej. W związku z tym tylko te trzy projekty mogły być złożone i one zostały złożone. 

Jeżeli chodzi o uporządkowanie przestrzeni miejskiej  w  obszarze Starego Miasta Płocka poprzez 

utworzenie nowej strefy parkingowej, jest to zadanie Wydziału Inwestycji. Zgodnie z aktualizowanym 

WPI termin realizacji to jest I kwartał 2010 - IV kwartał 2012. Mają Państwo tutaj zaznaczone, gdzie 
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ten parking ma się znajdować. Wjazd i komunikacja ma być od ul. Kościuszki. Ma być to parking 

wielopoziomowy  dla  samochodów  osobowych.  Kolejny  projekt,  czyli  projekt  Towarzystwa 

Naukowego Płocka. Chodzi tutaj przede wszystkim o odrestaurowanie tych zabytkowych kamienic, 

które znajdują się przy Starym Rynku. Projekt, zakłada się, że będzie kosztował około 10 mln zł. 

Natomiast realizacja tego projektu jest uzależniona od pozyskania środków unijnych. Jeżeli nie będzie 

tych  środków unijnych TNP raczej  nie  zdecyduje  się  na  jego  realizację.  I  wreszcie  rewitalizacja 

zespołu zabytkowego Fara. Tutaj ten zakres prac jest dosyć ogromny. On jest planowany, że zostanie 

zakończony do 2015 roku. Koszt to około 7 mln zł. W ramach tego projektu ma być wykonany remont 

zarówno  elewacji  kościoła,  remont  także  elewacji  dzwonnicy,  prace  wewnątrz  kościoła, 

zagospodarowanie terenu, a także remont plebanii kościoła. W 2009 roku był prowadzony remont 

dwóch elewacji, zresztą już zakończony. Natomiast dalsze prace są uzależnione od pozyskania tych 

środków. I kolejny jakby rozdział,  czyli  działania rewitalizacyjne realizowane w ramach dotacji  z 

Budżetu Miasta Płocka. W 2009 roku już po raz czwarty zostały przyznane z Budżetu Miasta Płocka 

dotacje  na remonty obiektów zabytkowych.  Zostało złożonych 27 wniosków. Zostały rozpatrzone 

pozytywnie. Było 22.  I te 22 dotacje zostały udzielone na prawie 1 mln zł. Jeżeli tutaj widzimy, 

później  w  ramach  rozliczenia  jest  20  rozliczonych  dotacji,  dlatego  że  dwóch beneficjentów nie 

pobrało środków. Ta kwota rozliczonych dotacji jest też niższa, ale to wynika  z tego, że a to ci dwaj 

beneficjenci nie pobrali środków, niektórzy wykonali roboty taniej, w związku z tym ta kwota jest 

nieco niższa, natomiast tutaj widzimy, że faktycznie tych dotacji zostało udzielonych już przez te 4 lata 

65. Natomiast przy niektórych kamienicach dotacje były udzielane kilkakrotnie, w związku z  tym tak 

naprawdę, prace przy 48 zabytkach zostały już wykonane. I kilka zdjęć tych zabytków, które w tamtym 

roku zostały wyremontowane, między innymi przy udziale dotacji. Jak widzimy: Stary Rynek 14. Tu 

był remont elewacji frontowej – prawie 58 tys. z dotacji. Również Kościuszki 14 był remont elewacji 

frontowej – tu 22.300 zł dotacji. Mostowa 2 – to jest plebania Parafii Katedralnej św. Zygmunta – 

wymieniony  był  dach,  zrobiona  była  również,  wyremontowana,  wykonana,  elewacja 

frontowa od strony ul.  Mostowej  i  od strony ul.  Tumskiej.  Kwiatka 51 – Spółka ARS wykonała 

kompleksową przebudowę kamienicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru tego budynku. Z 

dotacji było tutaj dofinansowane: wymiana okien oraz remont elewacji od stron frontowych i dach, 

natomiast w pozostałym zakresie spółka wykonała tutaj tą kompleksową przebudowę tej kamienicy. 

Podobnie  w  przypadku  Grodzkiej  9,  jednej  z  największych  na  ul.  Grodzkiej.  Tutaj  też  Spółka 

wykonała kompleksowy remont tej kamienicy, natomiast z Budżetu Miasta była dofinansowana tylko 

ta elewacja frontowa. Kolegialna 3 – tutaj również wymiana stolarki i remont elewacji frontowej. Stary 

Rynek 4 – tutaj, jak widzą Państwo, dotacja była udzielona w 2009 oraz w 2008 roku. W 2009 była to: 

wymiana stolarki i remont elewacji frontowej, natomiast wcześniej w 2008 roku wykonano remont 
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dachu. Kolegialna 5 – tutaj również dotacje były udzielone kilkakrotnie. W 2009 roku już zakończono 

jakby te prace w elewacji frontowej, czyli zrobiono tą elewację frontową, została ona wyremontowana. 

Natomiast  wcześniej  w 2008 była wymieniana stolarka okienna,  a w 2007 był wymieniany dach. 

Kwiatka 26 – tutaj również w 2009 była wykonana elewacja oraz wymieniona stolarka, natomiast w 

2008 była wykonana wymiana pokrycia dachowego. Grodzka 5 – również  bardzo duża kamienica 

przy ul. Grodzkiej. Tutaj te prace przy elewacji frontowej były podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap 

był w 2008 roku, a drugi w 2009. Obrońców Warszawy 2 – tutaj także w tym roku został wykonany 

remont  elewacji  frontowej  od  strony ul.  Kolegialnej,  natomiast  w  2008  roku  była  wykonywana 

wymiana  stolarki  okiennej  w elewacjach  właśnie  frontowych.  Jeżeli  chodzi  o  pozostałe  działania 

rewitalizacyjne, to tutaj należy wspomnieć, że na te pozostałe działania rewitalizacyjne składają się 

zarówno  te  działania  infrastrukturalne,  jak  i  społeczno  –  gospodarcze.  A  więc  te  działania 

rewitalizacyjne  to  nie  tylko  remonty  kamienic,  czy  działania  remontowe,  przebudowy  różnych 

obiektów,  ale  także działania  społeczno – gospodarcze,  które  również muszą  iść  w parze  z  tymi 

działaniami  infrastrukturalnymi.  Jeżeli  chodzi  o  te  działania  infrastrukturalne,  to  w  2009  roku 

wykonano rewitalizację Miejskiego Przedszkola Nr 1. Ten budynek wcześniej miał dwie funkcje – 

znajdowało się tam przedszkole oraz mieszkania komunalne. W chwili obecnej został on całkowicie 

dostosowany na potrzeby przedszkola. Wykonano kompleksowy remont tego budynku. W piwnicy 

znalazł  się,  został  wykonany,  profesjonalny  blok  żywieniowy,  węzeł  cieplny,  powstały  sale  dla 

przedszkolaków, zagospodarowany został plac wokół przedszkola, wykonano plac zabaw dla dzieci, 

nowe nasadzenia. Natomiast planuje się dalszą rozbudowę tego budynku. Budynek sąsiedni, też przy 

Kościuszki 7, ma zostać zagospodarowany na potrzeby przedszkola. Kolejne jakby zadanie Wydziału 

Gospodarki  Mieszkaniowej,  to  rozbudowa  obiektu  przy  ul.  Tumskiej  na  siedzibę  Muzeum 

Mazowieckiego.  W tym budynku, jak widzimy,  po sklepie  Wszystko po 4 zł,  wznosi  się już taki 

budynek okazały. W chwili obecnej są prowadzone prace adaptacyjne tego budynku. Planuje się, że 

zostanie on oddany do użytku w tym roku - w 2010. Koszt tej inwestycji to około 19 mln zł, z czego 

prawie  16,5  mln  zostanie  pokryte  ze  środków  unijnych.  Został  złożony  wniosek  w  ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 6.1 Kultura. Ten projekt jest realizowany 

we współpracy z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego. Udział Miasta Płocka ma tutaj wynieść 

około  50%  całkowitej  wartości  projektu.  Kolejne  zadanie  to  zadanie  Wydziału  Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska, czyli remont parku za Tumami i przy Sądach. Jak widzimy, w 

2009 roku została  wykonana wymiana nawierzchni,  zostały wykonane nowe nasadzenia,  również 

nowa architektura. I drugi etap, dalsza przebudowa tego parku. Tutaj również wykonano nawierzchnię, 

a  także  nowe  nasadzenia,  oświetlenie  i  ten  etap  ma  być  kontynuowany  w  2010  roku.  Wydział 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska planuje również zagospodarowanie Placu Obrońców 
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Warszawy. W 2009 roku został wyłoniony wykonawca, który ma wykonać dokumentację projektowo 

– budowlaną, natomiast realizacja w dalszych latach. Zagospodarowanie terenu przy ul. Piekarskiej 

ma  być  wykonane  w 2010 roku -  planowany termin  realizacji.  Tutaj  również  dokonano wyboru 

wykonawcy, ogłoszono aby wybrać wykonawcę, który przygotuje dokumentację pod tą inwestycję. 

Remont ul. Zduńskiej, co mogliśmy obserwować w zeszłym roku, został przeprowadzony i gruntownie 

przebudowana ta ulica. Zarówno wymieniono nawierzchnię jezdni, zjazdy, chodniki, przebudowano 

również kanalizację i wykonano nowe oświetlenie. Zakończono tą inwestycję w 2009 roku w sierpniu. 

Stary  Rynek  9  to  również  inwestycja  Agencji  Rewitalizacji  Starówki.  W 2009  roku  zakończono 

właśnie kompleksową przebudowę tego budynku też ze zmianą sposobu użytkowania tego budynku. 

ARS wykonał również renowację fragmentu muru średniowiecznego przy ul. Bielskiej. Rozpoczęły 

się roboty budowlane przy budowie Złotego Rogu w 2009 roku. Termin zakończenia to 2012 rok 

planowany.  Natomiast  w  chwili  obecnej  wygląda  może  tak,  jak  u  góry  jest  na  tym  zdjęciu 

zaprezentowane, natomiast tutaj widzimy też jak ten Złoty Róg później po realizacji ma wyglądać. 

Kolejna inwestycja, która została zapoczątkowana w 2009 roku to rozbudowa Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia. Jak widzimy na razie wygląda to: same gruzy. Wykonywane były prace rozbiórkowe 

oraz prace ziemne, natomiast wyglądać ma to tak, jak tutaj jest na tych zdjęciach pokazane. Zakłada 

ten projekt zarówno budowę kościoła, domu pielgrzyma, a także muzeum św. Siostry Faustyny. W 

2009 roku kontynuowano także prace przy przebudowie budynku Hortex-u,  w miejscu,  gdzie ma 

powstać Galeria Tumska. Mówiąc o działaniach rewitalizacyjnych należy wspomnieć również o tych 

właśnie działaniach społeczno – gospodarczych. W ramach tych działań w 2009 roku przeprowadzony 

został  I  Jarmark  Tumski.  Odbył  się  w  ramach  Dni  Historii  Płocka.  Ponad  40  kolekcjonerów, 

wystawców prezentowało swoje rękodzieło. Miasto wtedy tętniło, ulica Tumska tętniła życiem. W tym 

roku planowana jest druga edycja tego jarmarku. A także właśnie ożywiały obszar starówki liczne 

koncerty, festiwale, które odbywały się zarówno tutaj na Starym Rynku, w amfiteatrze, jak i na plaży 

nad  Wisłą.  Mamy  tutaj  kilka  zdjęć  z  tych  właśnie  imprez.  Mówiąc  o  rewitalizacji  należy  też 

wspomnieć  o  projektach  społecznych  i  społeczno  –  gospodarczych,  które  są  realizowane  przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i przez Miejski Urząd Pracy, które są współfinansowane ze 

środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  Projekty  te  są 

kierowane do mieszkańców Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i te projekty mają 

pomóc im w dojściu tutaj, czy w pozyskaniu pracy i wyjściu z tej trudnej sytuacji, w której się znaleźli. 

Dziękuję za uwagę.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo 

za przedstawienie materiału. Pokaz był przygotowany bardzo profesjonalnie. Dziękujemy za pokaz i za 
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przybliżenie nam tych problemów. I czy macie Państwo pytania?”                  

 

Pan Radny Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: "Panie 

Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Potwierdzam, moje zdanie jest podobne, jak 

Pana  Przewodniczącego,  prezentacja  bardzo  profesjonalna,  bardzo  ciekawa.  Natomiast  kilka 

dodatkowych pytań w trakcie tej prezentacji rodzi się. Pierwsze – jak na dzień dzisiejszy wygląda 

problematyczne od kilku lat zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Piekarskiej? Mam na myśli  te 

działki, które Gmina kilka lat temu wprowadziła aportem do ARS-u, które ARS następnie sprzedał. 

Inwestor, jak czytaliśmy w mediach, planował budowę wysokiego budynku. Jakieś problemy wokół 

tego i kontrowersje trwają. Jak wygląda stan na dzień dzisiejszy? Ponieważ jest to centrum płockiej 

starówki, można powiedzieć, czy tam ścisłe centrum, więc temat na pewno bardzo istotny. I drugie 

pytanie,  które  mi  się  rodzi.  Jest  to  tak,  jak  powiedziałem,  ciekawa prezentacja,  natomiast  jest  to 

prezentacja  od  strony Miasta.  Nie  twierdzę,  że  nie  fachowców.  Jak najbardziej  zapewne Państwo 

jesteście  w  tej  problematyce  zagłębieni.  Natomiast  mamy  w  Płoku  kilka  organizacji,  kilka 

stowarzyszeń, a mi tutaj tradycyjnie w takich sytuacjach na myśl przychodzi Stowarzyszenie Starówka 

Płocka, które bardzo aktywnie od ponad 10 lat działa. Czy Stowarzyszenie to zostało zaproszone na 

dzisiejszą Sesję, poinformowane, że taka, tego typu tematyka, będzie na dzisiejszej Sesji poruszana? 

Bardzo bym prosił jeszcze o tego typu informacje. Dziękuję."        

Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: "Ja mam takie pytanko. Prezentacja była kamienic i 

rewitalizacji tych kamienic. Nasuwa mi się takie pytanie – od frontu ulicy zostały wyremontowane 

kamienice,  co  jest  od  podwórka,  czy  kamienica  cała  będzie  wyremontowana,  czy  nie?  Dziękuję 

bardzo."  

Pan  Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: "Ja udzielę tylko 

informacji na temat tych działek, które są w tej chwili prywatne przy ul. Piekarskiej. Jest już spory czas 

temu wydana decyzja o warunkach zabudowy i inwestor ma jakby pełne prawo projektować, planować 

swoją  inwestycję.  Nie  mam takiej  informacji,  żeby złożył  jakikolwiek  wniosek  o  pozwolenie  na 

budowę. Dziękuję." 

Pan  Dariusz  Zawidzki  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  "Panie 

Przewodniczący! Szanowni Państwo! Otóż to zagospodarowanie, o którym Pani wspomniała, skwerka 

przy ul. Piekarskiej, dotyczy tylko działki miejskiej, jednej działki, tam bodaj 730 m². Oczywiście w 

żaden sposób nie wchodzi w ten teren juz sprzedany. Zagospodarowanie będzie polegało na tym, że to 
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będzie taka pobudowana górka z ławeczkami, jakby dwufunkcyjnie, że ten skwerek również będzie 

mógł stanowić plac dla paralotniarzy. Oni korzystają, powiedzmy sobie, raz  w roku, nie częściej. W 

momencie, kiedy nie, czyli zdecydowaną większą część roku, będzie to taki park: ławeczki, krzewy, 

zieleń niskopienna. Natomiast drugie pytanie, czy Stowarzyszenie Starówka Płocka ... nie wiem, my nie 

zapraszamy na Sesje, tu pewnie Pan Przewodniczący odpowie. Zawsze o Sesjach i programie Sesji jest 

to informacja publiczna, więc nie sądzę, żeby ktoś miał z tym problem. Ale na pewno ani Referat 

Rewitalizacji, ani ja, specjalnie nie kierowaliśmy żadnego zaproszenia, bo nie mamy takich uprawnień, 

jeśli chodzi o Sesje. Pan Radny Seweryniak mówił o dotacjach, czy co się dzieje, generalnie, z innymi 

częściami budynków, niż te, które są objęte dotacją. Do tej pory obowiązywała uchwała Rady Miasta, 

która określała, na jakie cele możemy przekazywać dotacje i to były fronty budynków, dachy. Jednym 

słowem  to,  co  widać  rzeczywiście.  Natomiast  jeśli  właściciel  budynku  chciał  przeprowadzić 

modernizację wewnątrz, lub gdzieś od tyłu, to oczywiście to wykonywał. I  w przypadku, na przykład, 

Spółki ARS, to były kompleksowe modernizacje, natomiast w przypadku osób prywatnych nie zawsze. 

Dziękuję." 

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poddał  pod  głosowanie 

przedstawiony materiał:  Informacja  nt.  Programu Rewitalizacji  Starówki  za  2009 rok.  W wyniku 

głosowania  przy 18  głosach  –  za,  0  -przeciw i  6  wstrzymujących  się   Informacja  nt.  Programu 

Rewitalizacji Starówki za 2009 rok została przyjęta przez Radnych Rady Miasta Płocka. 

Ad. pkt 4  
Pan Radny  Marek Krysztofiak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Płocka przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5  
Pani  Radna  Wioletta  Kulpa  Przewodnicząca  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki 

Finansowej Rady Miasta Płocka przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu 

i Gospodarki Finansowej.

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 6 

Protokół nr XLIV/09 z obrad XLIV Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty w wyniku głosowania 

(za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące– 1).

Ad. pkt 7 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:

1.zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2010 rok (druk nr 678)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 678.

2.wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  międzygminnego  w  zakresie  prowadzenia 

gminnego transportu  zbiorowego (druk nr 672)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 672.

3.ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 673)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 673.

4.zawarcia  z  Powiatem  Płockim  porozumienia  w  sprawie  wykonywania  zadań  na  rzecz 

mieszkańców  powiatu  płockiego  w  zakresie  orzekania  o  niepełnosprawności  i  stopniu 

niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku 

(druk nr 674)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 674.

5.zmiany daty obchodów Dni Historii Płocka w 2010 roku (druk nr 675)

Pan  Tomasz  Kolczyński  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
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Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Chciałbym  zgłosić  autopoprawkę  w  §  1.  Wynika  ona  ze 

zgłoszonego wniosku na posiedzeniu Komisji  Polityki  Społecznej.  I  proponowany po zmianach 

tekst tego § 1 by brzmiał: Wyraża się zgodę na zmianę daty i ustala się datę obchodów Dni Historii  

Płocka w 2010 roku w drugi weekend czerwca 2010 roku, tj. na dni 11,12 i 13 czerwca 2010 roku. 

Dziękuję.”  

(wyciąg  z  protokołu  z  posiedzenia  Komisji  Polityki  Społecznej  z  dnia  19  stycznia  2010  roku 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu)

6.założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej  i publicznego zespołu szkół oraz nadania 

statutów i podpisania aktów założycielskich (druk nr 676)

Pan  Piotr  Kubera Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  poprosił  Pana  Romana 

Wróblewskiego o przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 

676. 

Pan Roman Wróblewski radca prawny przedstawił następujące autopoprawki do projektu 

uchwały pomieszczonego na druku nr 676:

- w podstawie prawnej projektu uchwały oraz w podstawie prawnej załączników nr 1 i 3 do tego 

projektu  uchwały  przy zapisie  dotyczącym publikacji  ustawy o  samorządzie  gminnym pozycję 

Dziennika Ustaw –  nr 1592 zamienić na  nr 1591, natomiast przy zapisie dotyczącym publikacji 

ustawy o samorządzie powiatowym numer Dziennika Ustaw z 2009 r. - zamienić z Nr 52 na Nr 92. 

- w podstawie prawnej wyraz: zwiazku zamienić na wyraz: związku, 

- w ust. 2 w § 10 załącznika nr 2 wyraz: zatrudnienie zamienić na wyraz: zatrudnieni, 

- w ust.3 w § 11 załącznika nr 2 wyraz: Rada zamienić na wyraz: Radą,

- w ust.1 d) w § 33 załącznika nr 2 wyraz: gimnazjum zamienić na wyraz: liceum,  

- w ust.1c) w § 12 załącznika nr 4 wyraz: Rada zamienić na wyraz: Radą.

Pani Radna  Bożena Musiał  powiedziała:  „Ja mam pytanie  związane,  czy była  robiona 

analiza. Zacznę od tego, że nie mam wątpliwości co do potrzeby powołania tam liceum na tamtym 

terenie,  kwestia  wykorzystania  szkoły  oraz  tego,  że  była  to  pustynia,  jeżeli  chodzi  o  szkoły 

ponadgimnazjalne.  Ale  mam  pytanie,  czy  było  robione  jakieś  rozpoznanie,  że  w  momencie 

powołania  tam  szkoły  i  zrobienia  naboru,  jak  będzie  wyglądało  to  w  innych  szkołach,  gdzie 

automatycznie ilość uczniów musi się zmienić, jak wygląda kadra, co będzie  z kadrą pedagogiczną 

w tych  szkołach,  gdzie  zostanie  zmniejszony nabór  ilości  uczniów i  ilości  klas  i  czy  jest  już 

zapewniona kadra właśnie w Liceum nr VII?”
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Pan  Piotr  Kubera Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 

Przewodniczący! Wysoka Rado! Szczegółowej analizy nie robiliśmy, natomiast nie przewidujemy 

jakichś  kłopotów związanych z  zatrudnieniem nauczycieli.  Tworzymy dwa nowe oddziały przy 

Gimnazjum  nr  8  jako  nową  ofertę  uczniów  gimnazjów.  Chcemy,  żeby  zajęcia  prowadzili 

nauczyciele w Gimnazjum nr 8.  Natomiast,  jeżeli  chodzi o pozostałe szkoły ponadgimnazjalne, 

pozostałe licea, już od kilku lat idziemy w takim kierunku, że ograniczamy ilość oddziałów w tych 

liceach  ze  względu chociażby na  podniesienie  poziomu.  Uważamy,  że  inne  typy szkół:  szkoły 

zawodowe  i  technika,  również  powinny  robić  nabór.  I  okazywało  się,  że  w  tych  naszych 

pozostałych liceach, te pierwsze klasy są naprawdę bardzo dobre. Niestety te ostatnie zdecydowanie 

odbiegają poziomem. Będą mogli skorzystać z oferty  chociażby zespołów szkół, które będziemy 

tworzyli,  a  tym  samym  do  liceów  trafią  najlepsi  uczniowie  w  mieście.  Wynika  też  to  z 

zapotrzebowania lokalnego, tak jak Pani powiedziała. Takie zapotrzebowanie zgłaszali mieszkańcy 

Podolszyc, Imielnicy, Borowiczek, głównie na zebraniach rodziców, zebraniach rady rodziców tej 

ogólnoszkolnej.”        

 

7.ustalenia liczby  punktów  sprzedaży  napojów  zawierających  powyżej 4,5% alkoholu  (z 

wyjątkiem piwa), przeznaczonych do  spożycia poza  miejscem sprzedaży na terenie miasta 

Płocka (druk nr 677)

Pani  Radna  Grażyna  Cieślik członek  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  odczytała 

wniosek nr 22/10 przyjęty na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 21.01.2010 r.:

W projekcie uchwały na druku nr 677 w  § 1 zastąpić sugerowaną ilość 170 punktów sprzedaży  

napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu na 200 punktów w których odbywa się sprzedaż  

napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu.  

(wniosek  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu)

Pan Radny Wiesław Kossakowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! 

Chciałem zgłosić autopoprawkę - w § 1  jest literówka w nawiasie: (z wyjątkiem) – przy literce a 

brakuje ogonka, powinno być:  wyjątkiem i jest to ta autopoprawka. Jeżeli chodzi o ten wniosek, 

wniosek gwoli  dopełnienia  został  złożony przez Pana Przewodniczącego Arkadiusza Iwaniaka i 

wszystkie komisje stałe Rady Miasta zaakceptowały projekt uchwały. To wszystko. Dziękuję.”      

Pani  Radna  Elżbieta  Gapińska powiedziała:  „Chciałabym  zapytać,  ponieważ  na  tym 

projekcie uchwały nie ma podpisu Pana Prezydenta, o stosunek Pana Prezydenta, ponieważ Pana 

Prezydenta Milewskiego nie widzę, to może Pan Prezydent Kubera by się wypowiedział o tym, jaki 
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jest stosunek Pana do tego projektu uchwały. Dziękuję.”   

Pan  Piotr  Kubera Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 

Przewodniczący! Wysoka Rado! To prawda, nie jest to wniosek Prezydenta. Jest to wniosek, z tego 

co  wiem,  zgłoszony  przez  Pana  Radnego  Kossakowskiego,  zaopiniowany  pozytywnie  przez 

odpowiednie komisje i ja nie będę się wypowiadał na ten temat. Jest to sprawa Państwa Radnych. 

Państwo  Radni  zadecydujcie,  czy  w  Płocku  jest  za  mało  punktów  sprzedaży  alkoholu,  czy 

wystarczająco, czy za dużo. Ja pozwolę sobie nie ustosunkować się do tego pytania.”      

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział: 

„Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!  Szanowni  Państwo!  Nie  sądziłem,  że  będzie 

dyskusja  w tym punkcie,  ale  odpowiedź  Pana  Prezydenta  rodzi  u  mnie  kolejne  pytanie,  nowe 

pytanie. A mianowicie jestem w stanie zrozumieć Pana, Panie Prezydencie, że Pan chciałby uniknąć 

odpowiedzi  na  to  pytanie,  natomiast  wydaje  mi  się,  że  ten  z  Prezydentów,  który  nadzoruje 

funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Mieście Płocku, powinien się wypowiedzieć w tej 

materii, więc ja bym poprosił o odpowiedź któregoś z Panów Prezydentów w tym kontekście, jak 

Państwo  rozumiecie,  oceniacie,  czy  opiniujecie  tego  typu  projekt  jako  przedstawiciel  Zarządu 

Miasta Płocka, tak można powiedzieć, osoba, czy tam komórka zarządzająca, nadzorująca, między 

innymi, funkcjonowanie działalności gospodarczej w tej materii w Płocku. Bardzo bym prosił o 

tego typu Państwa opinię.”    

Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Pan Prezydent 

Kubera wyraził swoją opinię, można powiedzieć, reprezentującą i stanowisko Pana Prezydenta, i 

nic w tej sprawie więcej do dodania nie mamy. Dziękuję. I nic więcej już w tej sprawie wnosić nie 

będziemy, ani komentować, ani negować, ani Państwa do czegokolwiek zachęcać. Dziękuję.”  

8.wezwania Pana Macieja Waś do usunięcia naruszenia dotyczącego uchwały Rady Miasta 

Płocka Nr 624/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r. (druk nr 671)

Pani Radna  Elżbieta Gapińska powiedziała:  „Panie Przewodniczący,  ponieważ ja jako 

członek komisji innych, niż Komisja Rewizyjna, niestety po uzasadnieniu projektu tej uchwały nie 

jestem w stanie wyrobić sobie opinii przed głosowaniem, w związku z  tym proszę o wyjaśnienie 

nam  dokładnie  tego,  co  znajduje  się  w  projekcie  uchwały,  czyli  proszę  jeszcze  o  jakąś  taką 

informację na ten temat. Dziękuję.”  
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Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poprosił  Pana  Romana 

Wróblewskiego o udzielenie wyjaśnień.

 

Pan  Roman Wróblewski radca prawny powiedział:  „Szanowni  Państwo! Jak Państwo 

dobrze pamiętacie, była podjęta uchwała 624 na Sesji w dniu 24.11.2009 roku, w której Państwo 

merytorycznie  uznaliście,  że  skarga  Pana  Waś  jest  nieuzasadniona.  Chodziło  o  to,  dla 

przypomnienia  -  Pan  Waś  składał  skargi  na  Pana  Prezydenta,  na  nasze  służby,  związane  z 

ubieganiem się  jego  o  zwrot,  wydanie  mu  nieruchomości,  zwrot  kamienicy.  [...]  Pan  Waś  na 

komisjach szczegółowo wyjaśniał, że on próbuje udowodnić, że przysługują mu prawa spadkowe 

do tej  kamienicy.  Natomiast  w  trakcie  tych wyjaśnień nie  wykazał,  że  ma jakikolwiek interes 

prawny, żeby żądać od Miasta wydania kamienicy, ponieważ Miasto, służby miejskie powiedziały, 

że  tą  kamienicą  się  nie  zajmują   kilkadziesiąt  lat  i  nie  chcą  rościć  sobie  żadnych  praw 

właścicielskich  do  tej  kamienicy.  I  w  związku  z  tym tą  uchwałą  624  z  24  listopada  Państwo 

uznaliście, że skarga jest niezasadna. I teraz procedura jest taka, że podjęcie tej uchwały, każdy kto 

ma  interes  prawny  w  trybie  art.  101  może  wnieść  skargę  do  Wojewódzkiego  Sądu 

Administracyjnego,  ale  aby  ta  skarga  spełniła  odpowiednie  kryteria  formalno  –  prawne,  musi 

wezwać Radę do usunięcia naruszenia. Pan Waś po prostu w żądaniu uchylenia tej uchwały 624 

podnosił  te  same  argumenty.  Te  same  argumenty.  Nic  nowego  nie  wniósł.  W związku  z  tym 

Komisja  Rewizyjna  uznała  zaproponowanie  Państwu  przedłożenia  projektu  takiej  uchwały,  że 

podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale nr 624. Procedura będzie dalej taka, że Pan Waś 

będzie mógł ewentualnie wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponieważ, 

mówię, były na przykład sprawy wnoszone przez inne osoby, gdzie, na przykład Pana Maneckiego, 

który nie wzywał Radę, nie wypełnił takiego wniosku formalnego, w związku z tym nawet żeśmy 

ostatnio dostali prawomocne postanowienie sądu odrzucające skargę. Czyli inaczej mówiąc, Pan 

Waś, jeżeli otrzyma projekt uchwały w takim trybie,  to będzie mógł następnego dnia,  od kiedy 

otrzyma tą informację, czyli na przykład jutrzejszego dnia po podjęciu tej uchwały, będzie mógł 

wnieść skargę do WSA. Natomiast, jeżeli Państwo nie podejmiecie tej uchwały, to i tak po upływie 

dwóch miesięcy od podjęcia tej uchwały, będzie mógł wnieść tą skargę, bez względu na to jaką 

Państwo  uchwałę....  Ponieważ  tutaj  komisja  uznała,  że  należy  postąpić  zgodnie  z  prawem, 

kulturalnie  mówiąc  szczerze,  w  związku  z  tym, wobec Pana  Wasia,   taki  uchwały  został 

przygotowany i Państwu zostaje przedstawiony na tej Sesji. Wystarczy? Nie wystarczy? ”              

Pani  Radna  Elżbieta Gapińska powiedziała:  „Nie wystarczy,  ponieważ nie  rozumiem, 
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znaczy, wie Pan, nie jest wystarczająco wyjaśnione w projekcie uchwały, czego ta skarga dotyczy, 

dla mnie to nie jest jasne, i ja proszę o taką informację. Pan mi przekazuje tutaj czysto prawne 

aspekty projektu tej uchwały. Ja proszę o to, czego meritum skargi dotyczy. Nie wiem, być może na 

sali jest Pan Waś, albo przedstawiciel jakiś tego Pana i może lepiej potrafi nam wyjaśnić, niż Pan, a 

jeżeli nie, to proszę o wyjaśnienie. Dziękuję.”   

Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Powiedziałem, że aby zapoznać się z 

meritum sprawy należałoby sięgnąć do materiałów zawartych stanowiących podstawę podjęcia tej 

uchwały 624 z 24 listopada 2009. Tam jest meritum merytoryczne. Natomiast podjęcie tej uchwały 

jest  tylko  formalną  sprawą.  Formalną  sprawą,  że  Państwo  nie  zmieniacie  swojego  stanowiska 

przyjętego w uchwale 624. A dotyczyło to, mówię, Pan Waś żądał od Gminy wydania mu, to znaczy 

on nie za bardzo określił, czego dotyczy, wykazywał, że przysługują mu jakieś prawa własnościowe 

do kamienicy, którą rzekomo Miasto mu przywłaszczyło, że nie chce mu wydać. Natomiast mówię, 

my żeśmy udowodnili,  że  ani  nie  rościmy sobie  żadnych pretensji  do tej  kamienicy,  ani  praw 

własności, i stwierdziliśmy, że w ogóle Pan Waś nie miał interesu prawnego w stosunku do nas, 

występując  takim materiałem, wskazując, że jeżeli ma jakieś pretensje, to może wystąpić do sądu z 

roszczeniem o, nie wiem, wydanie kamienicy, nie wiadomo o co, dlatego że po prostu na komisji 

nie potrafiłem od tego Pana uzyskać informacji, o co dokładnie mu chodzi. W każdym razie mówię, 

materiały merytoryczne są zawarte pod uchwałą 624, to jest tylko podtrzymanie tego stanowiska i 

to wszystko.”

W obradach została ogłoszona przerwa od godz.1110  do godz.1130.  Obrady zostały wznowione o 

godz.11 35.    

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1.zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2010 rok (druk nr 678)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 678. 

Wynik głosowania:

za - 12

przeciw - 1

wstrzymujące - 11
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

Pan Radny  Piotr Nowicki zaproponował, aby Pan mecenas wypowiedział się, czy uchwała 

została przyjęta.

Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Proszę Państwa, uchwała budżetowa jest 

zwykłą uchwałą. Ona, co prawda, ma szczególne znaczenie, ale jest zwykłą uchwałą podejmowaną 

zwykłą większością głosów. Czyli większa liczba głosów za decyduje o tym, czy Państwo przyjmujecie, 

czy nie. […] Nie jest to uchwała o zobowiązaniach majątkowych, do której wymagana jest, proszę 

Państwa, większość, czyli nie jest to uchwała podejmowana w trybie art. 58 ustawy o samorządzie 

gminnym. Także, a to że na ogół wszystkie te uchwały są podejmowane tzw. 13-tką, albo większą 

liczbą, to dobrze. [...]”

UCHWAŁA  NR  653/XLV/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  stycznia  2010  roku 

zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2010 rok stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu.

2.wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  międzygminnego  w  zakresie  prowadzenia 

gminnego transportu  zbiorowego (druk nr 672)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 672. 

Wynik głosowania:

za - 25

przeciw - 0

wstrzymujące - 0

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 654/XLV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2010 roku w 

sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  międzygminnego  w  zakresie  

prowadzenia gminnego transportu  zbiorowego  stanowi  załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.

3.ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 673)
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Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 673.

Wynik głosowania:

za - 25

przeciw - 0

wstrzymujące - 0

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 655/XLV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2010 roku w 

sprawie ustanowienia pomnika przyrody stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

4.zawarcia  z  Powiatem  Płockim  porozumienia  w  sprawie  wykonywania  zadań  na  rzecz 

mieszkańców  powiatu  płockiego  w  zakresie  orzekania  o  niepełnosprawności  i  stopniu 

niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku 

(druk nr 674)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 674.

Wynik głosowania:

za - 25

przeciw - 0

wstrzymujące - 0

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 656/XLV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2010 roku w 

sprawie zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie wykonywania zadań 

na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności  

i  stopniu  niepełnosprawności  przez  Powiatowy  Zespół  ds.  Orzekania  o  

Niepełnosprawności w Płocku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

5.zmiany daty obchodów Dni Historii Płocka w 2010 roku (druk nr 675)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 675 (z autopoprawką).

Wynik głosowania:

za - 25

przeciw - 0

wstrzymujące - 0

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 657/XLV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2010 roku w 

sprawie zmiany daty obchodów Dni Historii Płocka w 2010 roku stanowi załącznik nr 

17 do niniejszego protokołu.

6.założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej  i publicznego zespołu szkół oraz nadania 

statutów i podpisania aktów założycielskich (druk nr 676)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 676 (z autopoprawką).

Wynik głosowania:

za - 20

przeciw - 0

wstrzymujące - 5

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 658/XLV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2010 roku w 

sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej  i publicznego zespołu szkół  

oraz nadania statutów i podpisania aktów założycielskich  stanowi  załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu.

7.ustalenia liczby  punktów  sprzedaży  napojów  zawierających  powyżej 4,5% alkoholu  (z 

wyjątkiem piwa), przeznaczonych do  spożycia poza  miejscem sprzedaży na terenie miasta 

Płocka (druk nr 677)

Pod głosowanie został poddany wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej o treści:

W projekcie uchwały na druku nr 677 w  § 1 zastąpić sugerowaną ilość 170 punktów sprzedaży  

napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu na 200 punktów w których odbywa się sprzedaż  

napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu.  

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony (za wnioskiem głosowało 6 Radnych, przeciw – 

15, wstrzymało się – 4).

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 677 ( z autopoprawką).

Wynik głosowania:

za - 10

przeciw - 5

wstrzymujące - 9
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 659/XLV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2010 roku w 

sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do  spożycia poza  miejscem sprzedaży 

na terenie miasta Płocka stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

8.wezwania Pana Macieja Waś do usunięcia naruszenia dotyczącego uchwały Rady Miasta 

Płocka Nr 624/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r. (druk nr 671)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 671.

Wynik głosowania:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymujące - 10

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 660/XLV/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  stycznia  2010  roku  w  

sprawie  wezwania Pana Macieja Waś do usunięcia naruszenia dotyczącego uchwały  

Rady Miasta Płocka Nr  624/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r. stanowi załącznik nr 20 

do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Pan  Tomasz  Kolczyński Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  przedstawił  sprawozdanie 

Prezydenta  Miasta  Płocka  z  pracy  między  Sesjami  Rady  Miasta  Płocka  za  okres  od  dnia 

30.12.2009r. do dnia 25.01.2010r.. Poinformował:

   -  Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka uczestniczył w:

− Sylwestrze z Orkiestrą w dniu 30.12.2009 r.

− spotkaniu noworocznym z mieszkańcami Płocka – złożył życzenia podczas Sylwestra przed 

Ratuszem,

− spotkaniu wigilijno – noworocznym w kombatantami,

− spotkaniu z Płockim Stowarzyszeniem Amazonki, 
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− spotkaniu noworocznym z Klubem Wisła Płock,

− spotkaniu noworocznym z Przewodniczącymi Rad Mieszkańców Osiedli i Zarządów Osiedli 

w dniu 14.01.2010 r.,

− spotkaniu z Panem Jacek Sasinem Sekretarzem Stanu i Zastępcą Kancelarii Prezydenta RP,

− spotkaniu z Dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. 

Alojzym Nowakiem,

− spotkaniu z Prorektorem ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych prof. dr hab. inż. 

Jackiem Kijeńskim,

− spotkaniu  z członkiem Zarządu PKP S.A. Panem Paweł Olczykiem,

− przewodniczył posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która odbyło się w dniu 22 

stycznia br. 

− w obchodach 20-lecia Okręgowej Izby Lekarskiej,

− złożył  życzenia  i  przekazał  upominki  z  okazji  100  rocznicy  urodzin  Pani  Franciszce 

Bronkau,

- Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta brał udział:

- we wspólnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz 

   Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

- w spotkaniu noworocznym z Przewodniczącymi Rad Mieszkańców Osiedli i Zarządów 

   Osiedli,    

-  w spotkaniu przed Ratuszem kolędników z grupy misyjnej (około 200 dzieci), którzy 

    przybyli z kilkunastu parafii  całej diecezji,

-  przewodniczył pracy Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic,

- w spotkaniach w sprawie układu komunikacyjnego na terenie Podolszyc,

- w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

- Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka brał udział:

- w spotkaniu dotyczącym własności kolektorów sanitarnych i deszczowych zrealizowanych

               w związku z budową Zespołu Szkół Rolniczych im. Leokadii Bergerowej w Płocku,

- Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka brał udział: 

           - w spotkaniu noworocznym z Zarządem Klubu i Kierownictwem obu sekcji Klubu

  Sportowego Wisła Płock, 

- złożył życzenia z okazji 100 - lecia urodzin mieszkance Płocka Pani Teresie Mantay,

- w otwarciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w  

   2010 roku, 
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- spotkaniu w prywatnym domu opieki dla ludzi starszych „Mecenat” przy ul. Maszewskiej

              w Płocku,

- złożeniu kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza z okazji 65 rocznicy zakończenia 

   działań II wojny światowej w Płocku, 

- odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert 

   na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i sportu,

- w terminie od 29.12.2009 roku do 25.01.2010 r. radni Rady Miasta Płocka złożyli 19 interpelacji 

(4  interpelacje  na  Sesji  Rady  Miasta;  15  interpelacji  między  Sesjami  Rady  Miasta  Płocka; 

dotychczas udzielono odpowiedzi  na 10 interpelacji);  od początku kadencji  Radni  Rady Miasta 

złożyli 1405 interpelacji.

Pan  Tomasz  Kolczyński Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  przedstawił  informację  na 

temat wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego, w których Gmina Płock posiada 100% 

udziałów, akcji w kapitale zakładowym, lub w których jej udział przekracza 50% udziałów, akcji w 

kapitale zakładowym. Powiedział: „Na podstawie uchwały nr 572 z 2004 roku Rady Miasta Płocka 

z 28 września w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta 

Miasta  Płocka  w  spółkach  informuję  o  wniesieniu  udziałów  do  następujących  spółek  prawa 

handlowego:  Inwestycje  Miejskie  Sp.  z  o.o.  W wykonaniu  zarządzenia  nr  4093/09  Prezydenta 

Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie wniesienia do Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z 

o.o.  z  siedzibą  w  Płocku  wkładu  pieniężnego  z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału 

zakładowego uchwałą nr 1/ZW/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.  w sprawie wniesienia do Spółki 

Inwestycje  Miejskie  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Płocku  wkładu  pieniężnego  z  przeznaczeniem na 

podwyższenie  kapitału  zakładowego  uchwałą  nr  1/ZW/2009  z  dnia  30  grudnia  2009 

Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Wspólników  Spółki,  dokonano  podwyższenia  kapitału 

zakładowego o kwotę 2.900.000,00 zł poprzez ustanowienie 29.000 nowych udziałów o wartości 

100,00 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki po podwyższeniu wynosi 2.905.000,00 zł i dzieli się na 

29.050  udziałów  o  wartości  100,00  zł  każdy.  Wszystkie  udziały  w  podwyższonym  kapitale 

zakładowym objął dotychczasowy wspólnik Gmina Miasto Płock. Udziały w kapitale zakładowym 

zostały pokryte  wkładem pieniężnym pochodzącym ze  środków zabezpieczonych  w  Budżecie 

Miasta Płocka na 2009 rok, dział 600, rozdział 60095, § 6010, zadanie nr 71/ONW/G Inwestycje 

Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: 

budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą, projekt techniczny. Dziękuję.”       

  

21



Ad. pkt 9
Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka  złożył  sprawozdanie  z  pracy 

między  Sesjami  Rady  Miasta  Płocka  za  okres  od   29.12.2009  r.  do  dnia  24.01.2009  r. 

Poinformował, iż brał udział w:

− noworocznym spotkaniu z przedstawicielami Rad Mieszkańców Osiedli i Zarządów Osiedli, 

które odbyło się w dniu 14.01.2010 r., 

− programie  artystycznym  Kolęda  dla  Druha,  zorganizowanym  przez  Stowarzyszenie 

Starówka  Płocka oraz Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”,

− złożeniu  kwiatów  na  cmentarzu  przy  ul.Kobylińskiego  z  okazji  rocznicy  męczeńskiej 

śmierci  Polaków  zamordowanych  19  stycznia  1945  r. w  dawnej  oficynie przy 

ul. Sienkiewicza 28,

− 21.01.br.  w złożeniu  kwiatów na  płycie  Grobu Nieznanego Żołnierza  z  okazji  rocznicy 

zakończenia działań wojennych w Płocku, 

− 22 stycznia br. w złożeniu kwiatów w miejscu stracenia gen. Zygmunta  Padlewskiego,

− 24 stycznia br. w Turnieju Brydża Sportowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta 

Płocka (we wręczeniu nagród i pucharów), 

− przyjęciach mieszkańców.

(sprawozdanie dotyczące korespondencji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu)

Ad. pkt 10 i 11

Pani  Radna  Elżbieta  Podwójci  –  Wiechecka powiedziała:  „Panie  Przewodniczący,  ja 

chciałam  Panu  bardzo  podziękować  za  piękną  uroczystość,  jaka  odbyła  się  w  teatrze, 

podsumowująca budowę ławeczki Druha Wacława. Szkoda tylko, co było słychać w kuluarach, że 

nie było nikogo z Panów Prezydentów. Tak piękna uroczystość, tak wzniosła i nikogo nie było, ale 

chwała, że Pan Przewodniczący był. Dziękuję bardzo.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział: „Ja spełniłem swój 

obowiązek.” 

Pani Radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „I bardzo Panu dziękuję.”

22



Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział: „Ja spełniłem swój 

obowiązek i byłem na tym faktycznie bardzo  miłym i wzruszającym przedstawieniu.”

Pani Radna  Elżbieta Podwójci – Wiechecka zwróciła się do Pana Dariusza Zawidzkiego 

Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka i powiedziała: „[...] Panie Prezydencie, ja mam ogromną prośbę 

i to jest prośba oczywiście nie tylko moja, ale wielu osób, które korzystają z kopert w miejscach 

wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, aby Pan może wpłynął na służby miejskie, żeby te 

miejsca, szczególnie w centrum, przy przychodniach, były uprzątnięte z tego śniegu. Ja wiem, że 

jest zima, że jest lód, ale w jakiś sposób te służby mogą to zrobić. Ja widziałam nie raz, nie dwa, jak 

ludzie  chcieli  podjechać  pod  to  miejsce  samochodem,  czy  wózkiem.  Po  prostu  nie  ma,  Panie 

Prezydencie,  możliwości.  Myślę,  teraz  idzie  odwilż,  że  służby  miejskie  uprzątną  te  zwały 

zamarzniętego śniegu. Dziękuję.”

Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „[...]  Będą 

uprzątnięte, jeżeli Pan Prezydent będzie miał taką możliwość, to na pewno uprzątnięte.”        

Pan  Tomasz  Kolczyński Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „[...]  mi  się 

przypomniało o takiej jednej interpelacji, która wpłynęła między Sesjami. Tutaj bym apelował do 

Pani  Radnej  Magdaleny Lewandowskiej,  żeby nie  ogałacała  naszego  miasta  z  tej  świątecznej, 

jeszcze noworocznej, dekoracji, dlatego że jak się widzi zwiastuny w wiadomościach chociażby 

głównych, to wszystkie miasta są nadal udekorowane i trwa karnawał i uważam, że należy jeszcze 

tą dekorację utrzymać. A po drugie są bardzo trudne warunki drogowe, które nie pozwalają na prace 

sprzętu w tej chwili.”

Pani  Radna  Elżbieta  Podwójci  –  Wiechecka   powiedziała:  „Panie  Prezydencie,  ja 

składałam też interpelację.  Dziękuję  za odpowiedź.  Czy nie  można wpłynąć  na tą  firmę,  która 

buduje  tą  Galerię  Mazovia,  bo  w tej  chwili  mieszkańcy z  Szarych  Szeregów  4  i  okolicznych 

bloków, rzeczywiście zostali pozbawieni jedynego miejsca do parkowania samochodów. Tam był 

zbudowany  parking.  W  tej  chwili  wykonawca  ustawił  tam  swoje  duże  samochody.  Czy 

mieszkańcom to się nie należy nic już z tego? W tej chwili tej drogi nie budują przelotowej, bo są 

mrozy, to niech postawią te duże samochody ciężarowe z drugiej strony tej budowy, bo po prostu 

szkoda  jest  ludzi.  Ludzie  po  15  minut  czekają,  żeby  się  jakiekolwiek  miejsce  zwolniło,  żeby 

mieszkańcy,  przecież  to  jest  ogromny  blok,  dużo  tam  ludzi,  mogli  gdziekolwiek  zaparkować. 

Myślę, że jesteśmy dla ludzi, a nie dla firmy. Dziękuję.”
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Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „To znaczy ja tą 

odpowiedź udzieliłem Pani Radnej już na ten temat. Jest to w tej chwili plac budowy. Każdy plac 

budowy jest  objęty taką ochroną,  że  postronni,  w zasadzie,  nie  mogą przebywać na tym placu 

budowy.  Gdyby  nie  te  warunki  atmosferyczne  przypuszczam,  że  prace  by  były  już  bardziej 

zaawansowane,  może nawet  ku końcowi.  Tam się  buduje cały układ drogowy,  który zgodnie z 

planem  zagospodarowania  przestrzennego,  będzie  docelowo  zrealizowany  i  zmodernizowane 

skrzyżowanie w tym obrębie. Część już została wykonana tego podjazdu. Będzie wybudowana duża 

część ul. Sikorskiego, a w trakcie dalszej inwestycji sąsiedniej za PERN-em, będzie pozostała część 

tej  ul.  Sikorskiego wybudowana. Więc,  tak naprawdę, powstanie nam nowa ulica.  Jest  to w tej 

chwili utrudnienie i myślę, że trudno by było przekonać Inwestora, żeby udostępnił. Ja się mogę, 

możemy  się  zapytać,  ale  mam  duże  wątpliwości.  Całą  działkę  i  te  wszystkie  działki  zostały 

udostępnione pod przebudowę układu komunikacyjnego. Dziękuję.” 

    

Następująca Radna Rady Miasta Płocka złożyła na piśmie interpelacje:

1/ Pani Radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka złożyła następujące interpelacje:

-  dot.  drogi  dojazdowej  do  Rodzinnego  Ogrodu  Działkowego  „Magnolia”  w  Płocku 

(kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji

Przedmiot,  temat   interpelacji:  dotyczy drogi  dojazdowej  do  Rodzinnego  Ogrodu Działkowego 

„Magnolia” w Płocku.

Uzasadnienie interpelacji: Zarząd i właściciele ROD- MAGNOLIA skarżą się że droga dojazdowa 

do  ich  działek  stała  się  drogą  „przelotową”  dla  samochodów  ciężarowych,  które  zniszczyły 

„równiarkę”. Ta droga – ulica jest bez nazwy, stała się również wysypiskiem śmieci. Właściciele 

wielokrotnie zwracali się do Urzędu Miasta o pomoc – ale bezskutecznie. Działki, które miały być 

oazą ciszy, spokoju – stały się oazą hałasu, kurzu, śmieci. Proszę  o ustawienie tam znaku zakazu 

wjazdu pojazdów powyżej 3,5 ton, uporządkowanie terenu, który jest własnością miasta.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: 

• WGK.I. - RU 0717 – 66/09

• Pismo Zarządu ROD „Magnolia”skierowane do Radnej E. Podwójci-Wiecheckiej
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Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

− dot.  kursów linii  nr  21    (kserokopia interpelacji  stanowi  załącznik nr 23  do niniejszego 

protokołu)                                                                                   

Treść interpelacji

Przedmiot,  temat   interpelacji:   dołożenia  kursów linii  nr  21  w sezonie  letnim -   kwiecień  – 

październik, w godzinach 8.00 – 14.00, oraz wydłużenie trasy tak aby jechała przez Podolszyce 

Północ. 

Uzasadnienie interpelacji: mieszkańcy Podolszyc Północ, mający działki w Radziwiu proszą, aby 

wydłużyć linię i dołączyć kilka kursów.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: 

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: interpelacja dotycząca 

linii nr 21, była składana w I półroczu 2009 r. Zarząd KMP – obiecał zająć się tą sprawą.

− dot. różnic w opłatach za m  ²   z zasobach MTBS   (kserokopia interpelacji stanowi załącznik 

nr 24 do niniejszego protokołu) 

Treść interpelacji

Przedmiot,  temat   interpelacji:   dotyczy różnic  w opłatach za m² z  zasobach MTBS. Proszę o 

wyjaśnienie dlaczego następują takie duże różnice, w opłatach za m² 15zł przy ul. Kwiatka 8 , a w 

pozostałych zasobach za m² tylko 8 zł.

Uzasadnienie interpelacji: -

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

                                                                                

− dot.   uprzątnięcia zwałów śniegu z miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych w   

całym mieście (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu) 

Treść interpelacji

Przedmiot,  temat   interpelacji:  -uprzątnięcia  zwałów  śniegu  z  miejsc  wyznaczonych  dla  osób 

niepełnosprawnych w całym mieście.

Uzasadnienie interpelacji: - osoby niepełnosprawne w chwili obecnej nie mają możliwości 

zatrzymania się na miejscach dla nich wyznaczonych. Jest to sytuacja niedopuszczalna i 

25



skandaliczna. Proszę, aby odpowiednie służby porządkowe uporządkowały te miejsca, tak aby 

inwalidzi mieli możliwość swobodnego wjechania na kopertę.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

                                                                                                   

Ad. pkt 12

W pkt. 12 zebrani nie zabierali głosu.

Ad. pkt 13

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XLV 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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