
BRM.0052/53/10                        Płock, dnia 29.06.2010 r.

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

ODBYTEJ W DNIU 29 czerwca 2010 roku
Sesja rozpoczęła się o godz.1005, a zakończyła o godz.1700.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Ilość Radnych - 25
Obecnych - 24
Nieobecni - 1
Osób zaproszonych - 125
Obecnych - 58
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1

Otwarcia  obrad  LIII  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 LIII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:
1/Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka. 
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
3/Informacja nt. „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.
4/Informacja  z  realizacji  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na terenie miasta Płocka w roku 2009.
5/Informacja nt. funkcjonowania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2009 rok.
6/Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
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1. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do spółki pod firmą „ Sekcja Piłki Ręcznej –  
Wisła Płock Spółka Akcyjna” z siedzibą w Płocku (druk nr 778),

2. udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia 
kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej  na terenie miasta 
Płocka, etap I” (druk nr 785),

3. zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 r. (druk nr 786),
4. zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 r. (druk nr 787),
5. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock przy ul.  Świętego 

Wojciecha w Płocku  (druk nr 753),
6. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy- Miasto  Płock przy ul. Kolegialnej  

w Płocku (druk nr 754),
7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock 

przy ulicy  Wyspiańskiego w Płocku (druk nr 755),
8. zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 

2005 r. w   sprawie  zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią  
ułamkową gruntu (druk nr 756),

9. przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego terenu  położonego pomiędzy ulicami:  Kobylińskiego,  Bielską,  Ostatnią  i 
aleją Spacerową w Płocku (druk nr 758),

10. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru 
Budowlanego w Płocku – Jednostki Budżetowej (druk nr 759),

11. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie   przekształcenia  zakładu  budżetowego  Miejski  Ogród 
Zoologiczny  w Płocku w jednostkę budżetową - Miejski Ogród Zoologiczny (druk nr 760),

12. nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku (druk nr 761),
13. nadania statutu Miejskiemu  Zarządowi Dróg w Płocku (druk nr 762),
14. zmiany Statutu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09 Rady Miasta 

Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 614/XLIII/09 Rady Miasta Płocka 
z dnia 24 listopada 2009 r. (druk nr 763),

15. zmiany Regulaminu Straży Miejskiej  w Płocku nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 Rady 
Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 615/XLIII/09 Rady Miasta 
Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. (druk nr 764),

16. przyjęcia statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa (druk nr 767),
17. zmiany  Uchwały  Nr  285/XIV/99 Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  1  czerwca  1999r.  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 2003r., zmienionej Uchwałą Nr 44/IV/06  Rady Miasta Płocka z dnia 
29 grudnia 2006r. (druk nr 768),

18. zmian w Uchwale Nr 168/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r.  w sprawie 
zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Płocku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą 
Nr 920/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r.,  Uchwałą Nr 992/LVIII/06 Rady  
Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006r., Uchwałą Nr 153/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 
czerwca 2007r. i Uchwałą Nr 292/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008r. (druk nr  
769),

19.  zmiany w Uchwale Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r.  w sprawie 
nadania  Statutu  Miejskiemu  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej  w  Płocku,  zmienionej 
Uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 739/XXXIV/00 z dnia 19 grudnia 2000r., Nr 1087/LIII/02 z 
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dnia  28  maja  2002r.,  Nr  169/XII/03 z  dnia  26 czerwca 2003r.,  Nr  479/XXIV/04 z  dnia  20  
kwietnia  2004r.,  Nr  830/XLVIII/05  z  dnia  22  listopada  2005r.  i  Nr  991/LVIII/06  z  dnia  29  
sierpnia 2006r. (druk nr 770),

20. zmian  w Uchwale Nr  1010/LXII/06  Rady Miasta  Płocka z  dnia  24  października  2006r.  w 
sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na 
terenie Miasta Płocka ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 255/XVII/07 Rady Miasta Płocka 
z dnia 11 grudnia 2007r. (druk nr 771),

21. nadania  statutu  Miejskiemu  Zespołowi  Obiektów  Sportowych  w  Płocku  –  Jednostka 
Budżetowa (druk nr 772),

22. zmian do Uchwały Nr 526/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie 
nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku (druk nr 773),

23. zmian do Uchwały Nr 527/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie 
nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Płocku (druk nr 774),

24. zmian do Uchwały Nr 528/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie 
nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Płocku (druk nr 775),

25. zmiany uchwały Nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007r. w sprawie  
utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (druk nr 779),

26. propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 780),
27. zmiany uchwały  Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie  

przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie 
miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku (druk nr 765),

28. zmiany  uchwały  nr  574/XXXIX/09  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  25  sierpnia  2009  roku  w 
sprawie  ustalenia  Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  miejskich  dla 
uczniów  szkół  prowadzonych  lub  dotowanych  przez  Miasto  Płock  zameldowanych  na 
terenie miasta Płocka (druk nr 766),

29. zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji w 2010 roku zadań 
powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku 
będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasta Płock (druk nr 776),

30. zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2010 roku 
zadania edukacyjnego w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w 
Polsce (druk nr 777),

31. uszczegółowienia opisu dotychczasowych obwodów głosowania w mieście Płocku (druk nr 
781),

32. zmian w podziale miasta Płocka na okręgi wyborcze (druk nr 782),
33. zmiany Uchwały Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku zmienionej 

Uchwałą  Nr  466/XXXII/09  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27  stycznia  2009  roku  w  sprawie: 
poboru  opłaty  skarbowej  w  drodze  inkasa  oraz  wyznaczenia  inkasentów  i  wysokości 
wynagrodzenia za inkaso (druk nr 783),

34. określenia  jednostek  budżetowych  gromadzących  dochody  na  wydzielonym  rachunku, 
źródeł  tych  dochodów  i  ich  przeznaczenia  oraz  sposobu  i trybu  sporządzania  planu 
finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich 
zatwierdzania (druk nr 784),

35. skargi   Pani  Marii  Sołtys   do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  na 
uchwały Rady Miasta Płocka (druk nr 757).

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

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż Prezydent Miasta zwrócił 
się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka projektów uchwał w 
sprawach:
 

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  
niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Chopina oznaczonych nr ewid. działek 339/2 i  
633/1 o łącznej  pow. 4789 m² (druk nr 788)

(pismo nr OGN.I.72241-49/09-2010 z dnia 2.06.2001 r. dot.  poszerzenia porządku obrad LIII Sesji 
Rady Miasta Płocka o projekt uchwały pomieszczony na druku nr 788 stanowi  załącznik nr 7  do 
niniejszego protokołu)

– współudziału  stron  w  kosztach  realizacji  zadania  pn:  „Kompleksowa  wymiana  nawierzchni  
kolejowej w torze nr 1 km 46,070 – 56,526 z remontem przejazdów kolejowych w km 46,140;  
46,336; 49,050; 49,456; 49,956; 50,534; 51,611; 53,222; 55,033 wraz z robotami towarzyszącymi  
linii 033 Kutno – Brodnica” (druk nr 789)

(pismo nr WIM.0719/40/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.  dotyczące poszerzenia porządku obrad LIII 
Sesji Rady Miasta Płocka o projekt uchwały pomieszczony na druku nr 789 stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu)

Pan  Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:  „Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Chciałem w kilku zdaniach uzasadnić potrzebę skierowania tych dwóch projektów 
uchwał  na tą  właśnie  Sesję przedwakacyjną.  Jeśli  chodzi  o  ten druk nr  788 chodzi  o  sprzedaż,  
znaczy  wyrażenie  zgody  przez  Radę  Miasta  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu   ustnego 
nieograniczonego działek, dwóch działek, w rejonie ulicy Chopina, jadąc od dworca kolejowego to 
jest po prawej stronie ten taki duży parking, który zgodnie z planem miejscowym, jaki jest dla tego 
miejsca,  jest  ten  teren  przeznaczony  pod  usługi.  Jeśli  Państwo  podjęlibyście  tą  uchwałę,  to 
wykorzystalibyśmy  ten  czas  wakacyjny  do  tego,  żeby  ogłosić,  opublikować  w  ogólnopolskich 
mediach, znaczy w ogólnopolskiej prasie, sprzedaż tej działki, ponieważ wartość jej przekracza 1 
mln zł   Pan Prezydent nie może skorzystać ze swoich kompetencji,  a szacujemy, że wartość tej  
działki będzie około 3 mln zł jako wywoławcza, więc  to też chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszej 
grupy  ewentualnych  nabywców.   Jeśli  chodzi  o  ten  drugi  projekt  uchwały,  który  tak,  można 
powiedzieć, troszkę tajemniczo brzmi – od jakiegoś czasu prowadziliśmy rozmowy z PKP Polskie  
Linie Kolejowe o tym, że trzeba  by było zmodernizować torowisko przebiegające przez miasto 
Płock.  I  PKP  Polskie Linie Kolejowe podjęły starania o to,  żeby pozyskać środki,  własne środki,  
pewnie z budżetu państwa, żeby wymienić całe torowisko od Radziwia aż po Trzepowo. Wymiana 
torowiska będzie na inny typ szyn. Będą to szyny już stykowe, czyli wyeliminuje się przynajmniej  
ten hałas, który powodują przejeżdżające pociągi, na każdym łączu stuk – stuk i stuk – stuk. Więc  
tego nie będzie. I w związku z  tym, że zakres tego jest bardzo duży, PKP wystąpiło o to, żebyśmy 
tak, jak dotychczas robiliśmy w przypadku ul. Popłacińskiej, Rada Miasta wyraziła wówczas zgodę 
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na zakup  płyty  typu Ujski,  bo tylko  takie  PKP stosuje  u  siebie  na tych przejazdach.   To samo 
uczyniliście Państwo z przejazdem wcześniej na Słonecznej, ostatnio na Wyszogrodzkiej.  I  w ten 
sposób chcielibyśmy wspólnie z PKP dokonać, znaczy my byśmy dokonali zakupu płyt na przejazdy 
na Sierpeckiej, Bielskiej, Otolińskiej, Norbertańskiej, Zielonej i PKP by je zamontowało. W zamian 
mamy  gwarancję,  że  przy  budowie  bezkolizyjnego  skrzyżowania  torów  kolejowych  z  Al. 
Piłsudskiego, czyli ten wiadukt, który będzie budowany, Kolej odstąpi od tych warunków wcześniej  
wydanych, że byliśmy zobligowani do wymiany torowiska na kilometrze. [...] Wychodzimy na tym in 
plus na pewno. Więcej by nas kosztowała wymiana tych torowisk w trakcie budowy tego wiaduktu.  
To  przejmuje  PKP  z  całymi  konsekwencjami,  czyli  organizacją  ruchu,  zastępczego  ruchu  dla 
pociągów  w  czasie  remontów.  My  będziemy  tylko  zobowiązani  jeszcze  do  zamontowania 
specjalnych podkładów na wiadukcie i odpowiednich tam odbojnic. Więc jeśli Państwo się zgodzą 
na  to  podjęcie  tej  uchwały,  następstwem  by  było  podpisanie  porozumienia  przez  Prezydenta. 
Dziękuję bardzo.”           

Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poddał  pod  głosowanie  wnioski  o 
wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach: 

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  
niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Chopina oznaczonych nr ewid. działek 339/2 i  
633/1 o łącznej  pow. 4789 m² (druk nr 788)

W wyniku głosowania  przy  20  głosach  –  za,  0  –  przeciw,  4  –  wstrzymujących projekt  uchwały  
pomieszczony  na  druku  nr  788  został  wprowadzony  do porządku  obrad  LIII  Sesji  Rady  Miasta 
Płocka.

– współudziału  stron  w  kosztach  realizacji  zadania  pn:  „Kompleksowa  wymiana  nawierzchni  
kolejowej w torze nr 1 km 46,070 – 56,526 z remontem przejazdów kolejowych w km 46,140;  
46,336; 49,050; 49,456; 49,956; 50,534; 51,611; 53,222; 55,033 wraz z robotami towarzyszącymi  
linii 033 Kutno – Brodnica” (druk nr 789)

W wyniku głosowania  przy  22  głosach  –  za,  0  –  przeciw,  0  –  wstrzymujących projekt  uchwały  
pomieszczony  na  druku  nr  789  został  wprowadzony  do porządku  obrad  LIII  Sesji  Rady  Miasta 
Płocka.

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:
1/Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka. 
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
3/Informacja nt. „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.
4/Informacja  z  realizacji  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na terenie miasta Płocka w roku 2009.
5/Informacja nt. funkcjonowania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2009 rok.
6/Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do spółki pod firmą „ Sekcja Piłki Ręcznej –  
Wisła Płock Spółka Akcyjna” z siedzibą w Płocku (druk nr 778),

2. udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia 
kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej  na terenie miasta 
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Płocka, etap I” (druk nr 785),
3. zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 r. (druk nr 786),
4. zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 r. (druk nr 787),
5. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock przy ul.  Świętego 

Wojciecha w Płocku  (druk nr 753),
6. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy- Miasto  Płock przy ul. Kolegialnej  

w Płocku (druk nr 754),
7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock 

przy ulicy  Wyspiańskiego w Płocku (druk nr 755),
8. zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 

2005 r. w   sprawie  zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią  
ułamkową gruntu (druk nr 756),

9. przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego terenu  położonego pomiędzy ulicami:  Kobylińskiego,  Bielską,  Ostatnią  i 
aleją Spacerową w Płocku (druk nr 758),

10. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru 
Budowlanego w Płocku – Jednostki Budżetowej (druk nr 759),

11. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie   przekształcenia  zakładu  budżetowego  Miejski  Ogród 
Zoologiczny  w Płocku w jednostkę budżetową - Miejski Ogród Zoologiczny (druk nr 760),

12. nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku (druk nr 761),
13. nadania statutu Miejskiemu  Zarządowi Dróg w Płocku (druk nr 762),
14. zmiany Statutu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09 Rady Miasta 

Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 614/XLIII/09 Rady Miasta Płocka 
z dnia 24 listopada 2009 r. (druk nr 763),

15. zmiany Regulaminu Straży Miejskiej  w Płocku nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 Rady 
Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 615/XLIII/09 Rady Miasta 
Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. (druk nr 764),

16. przyjęcia statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa (druk nr 767),
17. zmiany  Uchwały  Nr  285/XIV/99 Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  1  czerwca  1999r.  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 2003r., zmienionej Uchwałą Nr 44/IV/06  Rady Miasta Płocka z dnia 
29 grudnia 2006r. (druk nr 768),

18. zmian w Uchwale Nr 168/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r.  w sprawie 
zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Płocku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą 
Nr 920/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r.,  Uchwałą Nr 992/LVIII/06 Rady  
Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006r., Uchwałą Nr 153/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 
czerwca 2007r. i Uchwałą Nr 292/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008r. (druk nr  
769),

19.  zmiany w Uchwale Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r.  w sprawie 
nadania  Statutu  Miejskiemu  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej  w  Płocku,  zmienionej 
Uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 739/XXXIV/00 z dnia 19 grudnia 2000r., Nr 1087/LIII/02 z 
dnia  28  maja  2002r.,  Nr  169/XII/03 z  dnia  26 czerwca 2003r.,  Nr  479/XXIV/04 z  dnia  20  
kwietnia  2004r.,  Nr  830/XLVIII/05  z  dnia  22  listopada  2005r.  i  Nr  991/LVIII/06  z  dnia  29  
sierpnia 2006r. (druk nr 770),

20. zmian  w Uchwale Nr  1010/LXII/06  Rady Miasta  Płocka z  dnia  24  października  2006r.  w 
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sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na 
terenie Miasta Płocka ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 255/XVII/07 Rady Miasta Płocka 
z dnia 11 grudnia 2007r. (druk nr 771),

21. nadania  statutu  Miejskiemu  Zespołowi  Obiektów  Sportowych  w  Płocku  –  Jednostka 
Budżetowa (druk nr 772),

22. zmian do Uchwały Nr 526/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie 
nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku (druk nr 773),

23. zmian do Uchwały Nr 527/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie 
nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Płocku (druk nr 774),

24. zmian do Uchwały Nr 528/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie 
nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Płocku (druk nr 775),

25. zmiany uchwały Nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007r. w sprawie  
utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (druk nr 779),

26. propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 780),
27. zmiany uchwały  Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie  

przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie 
miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku (druk nr 765),

28. zmiany  uchwały  nr  574/XXXIX/09  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  25  sierpnia  2009  roku  w 
sprawie  ustalenia  Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  miejskich  dla 
uczniów  szkół  prowadzonych  lub  dotowanych  przez  Miasto  Płock  zameldowanych  na 
terenie miasta Płocka (druk nr 766),

29. zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji w 2010 roku zadań 
powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku 
będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasta Płock (druk nr 776),

30. zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2010 roku 
zadania edukacyjnego w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w 
Polsce (druk nr 777),

31. uszczegółowienia opisu dotychczasowych obwodów głosowania w mieście Płocku (druk nr 
781),

32. zmian w podziale miasta Płocka na okręgi wyborcze (druk nr 782),
33. zmiany Uchwały Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku zmienionej 

Uchwałą  Nr  466/XXXII/09  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27  stycznia  2009  roku  w  sprawie: 
poboru  opłaty  skarbowej  w  drodze  inkasa  oraz  wyznaczenia  inkasentów  i  wysokości 
wynagrodzenia za inkaso (druk nr 783),

34. określenia  jednostek  budżetowych  gromadzących  dochody  na  wydzielonym  rachunku, 
źródeł  tych  dochodów  i  ich  przeznaczenia  oraz  sposobu  i trybu  sporządzania  planu 
finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich 
zatwierdzania (druk nr 784),

35. skargi   Pani  Marii  Sołtys   do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  na 
uchwały Rady Miasta Płocka (druk nr 757),

36. wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego 
nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul.  Chopina oznaczonych nr 
ewid. działek 339/2 i 633/1 o łącznej  pow. 4789 m² (druk nr 788),

37. współudziału stron w kosztach realizacji zadania pn: „Kompleksowa wymiana nawierzchni 
kolejowej  w  torze  nr  1  km 46,070 –  56,526 z  remontem przejazdów  kolejowych  w  km 
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46,140;  46,336;  49,050;  49,456;  49,956;  50,534;  51,611;  53,222;  55,033  wraz  z  robotami 
towarzyszącymi linii 033 Kutno – Brodnica” (druk nr 789).

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/Interpelacje i zapytania radnych.
10/Odpowiedzi na interpelacje.
11/Sprawy różne.
12/Zamknięcie obrad LIII 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  Beata  Szczytniewska  (zgłoszenia 
dokonał Pan Radny Jacek Jasion). Zgłoszone Radne wyraziły zgodę na kandydowanie do składu 
Komisji  Uchwał  i  Wniosków.  W wyniku jednomyślnego głosowania Komisja Uchwał  i  Wniosków 
została powołana  w proponowanym składzie (za - 22, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących).

Komisja Uchwał i Wniosków : 
- Pani Radna Grażyna Cieślik
- Pani Radna Beata Szczytniewska.

Ad. pkt 3  

Informacja  na  temat  samorządowego  programu  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  „Osoba  
niepełnosprawna w społeczności lokalnej” 2009 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Pani Radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie, Panowie Radni! 
Ja  mam  pytanie  do  Pana  Rzecznika,  zadawałam  podobne  pytanie  na  Komisji,  ale  czy  jeżeli  są 
likwidowane miejsca dla osób niepełnosprawnych, to czy Pan Rzecznik jest o tym informowany, czy 
ktokolwiek prosi, chyba to MZD, prosi Pana Rzecznika o wyznaczenie, czy wskazanie innego miejsca? 
Dlaczego pytam. Dwa lata temu zostały wyznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych  na ul.  
Jana  Pawła  przy  przychodni  „Rodzina” .  Tydzień  temu  podjeżdżam  też  z  osobą  niepełnosprawną, 
miejsca tego nie ma. Poprosiłam Pana Rzecznika o udzielenie mi pełnej informacji. Zgoda, że powstało 
przebicie pomiędzy drogą wewnętrzną osiedla,  a  ul.  Jana Pawła.  Chcę powiedzieć,  że dzisiaj  rano 
przejeżdżałam i na tym jednym miejscu stał czerwony Fiat Seicento i  wjechałam w tą uliczkę osiedlową 
i muszę powiedzieć, że ten Fiat wcale nie przeszkadzał i po prostu nie zasłaniał  widoczności, jeżeli ktoś 
chciał skręcić  z uliczki osiedlowej w prawą stronę. Ja uważam, że to jest po prostu chore, kiedy dwa lata 
temu się postawiło, zorganizowało miejsca dla osób niepełnosprawnych, poniosło się jakieś koszty, a 
dwa tygodnie temu te miejsca się likwiduje. Chcę powiedzieć tylko tyle, że osoba, która wpadła na ten 
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pomysł, wykazała się nie lada po prostu fantazją, nie lada pomysłem. Życzę w pełni tej osobie, żeby nie 
musiała nigdy korzystać z miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Zgoda, Pan Rzecznik mi 
napisał, że wskazał mi adres Jana Pawła 39A, 43A. Proszę Pana, dzisiaj widziałam, z tego czerwonego 
samochodu szła osoba o dwóch laskach. A czy Pan myśli, że tej osobie łatwo było dojść te 50 m z z tego 
miejsca  do przychodni?  A  gdzie  ta  osoba będzie  szukała  gdzieś  tam po zakamarkach,  gdzieś   w 
uliczkach osiedlowych, miejsca dla siebie? Uważam, że nasze Miasto, Szanowni Państwo, przepraszam, 
że tak powiem, ale nasze Miasto jest po prostu chore. Pewne decyzje są po prostu chore. A mówienie, że 
Miasto wszystko robi dla osób niepełnosprawnych i jest wszystko happy, jest to po prostu nieprawda. 
Panie Prezydencie Dariuszu Zawidzki, z pełnym szacunkiem dla  Pana i z ogromną sympatią, ale ja 
uważam,  że  naprawdę  to  nie  był  Pana  pomysł  likwidowania  tych  dwóch  miejsc  dla  osób 
niepełnosprawnych,  bo widziałam,  że  Pan  się  po prostu  w tej  chwili  zgłasza.  I  będę dzisiaj  pisała 
następną  interpelację,  żeby  to  jedno  miejsce,  maksymalnie  dwa,  było  jednak  tam  zostawione. 
Naprawdę,  proszę tam poczekać,   zobaczyć jak podjedzie samochodzik,  jakikolwiek samochód dla 
osoby niepełnosprawnej, naprawdę nie zasłania widoczności. Dziękuję.”    

Pani Radna  Barbara Smardzewska – Czmiel powiedziała: „Dziękuję bardzo za materiał, jest bardzo 
obszerny,  szczegółowy, nie budzi  wątpliwości,  aczkolwiek mam jedno tylko pytanie do fragmentu 
opracowania, który mówi, że do Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku trafiło 2.629 
osób. Tak szybko rachunek  ekonomiczny wyszedł mi, że jest 10 interwencji dziennie. Rozumiem, że to 
są  interwencje  telefoniczne,  pisemne,  osobiste.  I  to  jest  oczywiste.  Chciałabym  tylko  poprosić  o 
informację, niekoniecznie w liczbach bezwzględnych, może nawet procentowo i to w przybliżeniu – ile 
z tego dosyć dużego zakresu osób interweniujących, ile osób zostało załatwionych pozytywnie, ile tych 
interwencji mniej więcej skutkowało efektem  finalnym w postaci załatwienia konkretnie jakiejś sprawy 
dla osoby interweniującej? I jeszcze jedno pytanie dotyczące fragmentu opracowania: Warsztaty terapii 
zajęciowej. Jest informacja, że Stowarzyszenie JESTEM realizuje projekt współfinansowany przez PFRON 
i w ramach tego projektu osoby niepełnosprawne intelektualnie z pomocą trenera podjęły pracę na 
umowę. Krótkie pytanie – ile, ewentualnie, tych osób i w jakim charakterze? Dziękuję bardzo.”       

Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Ja mam króciutkie pytanie do Pana Prezydenta – czy są w 
Płocku jeszcze miejsca użyteczności publicznej, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych?
A mam tu na myśli schody, jakieś podjazdy. Czy są takie miejsca, czy można by wymienić, jakie to są 
miejsca?”   

Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka 
Rado! Szanowni Państwo! Osoba, która się wykazała ułańską fantazją, żeby wykonać przebicie z ulicy, 
czy  osiedla Czwartaków do Jana Pawła, drugie przebicie, to byłem ja. Potwierdzam swoją decyzję. 
Natomiast  oczywiście  nikt  nie  myślał  ani  przez  sekundę,  żeby  zlikwidować  miejsca  dla 
niepełnosprawnych. I, Pani Radna, z dobrą wiadomością zmierzam, że otóż w okolicach przychodni 
takie dwa miejsca będą za chwilę wymalowane. Natomiast, ponieważ sprawa była priorytetowa do tego 
przebicia,  nie  mogło się  to dziać równolegle,  a  zapewniam,  że  każdy chory,  który  podjedzie  pod 
przychodnię w tej chwili, kiedy jeszcze być może dzisiaj nie są wymalowane te miejsca, nie będzie w 
żaden sposób ukarany, bo jakby to są uzgodnienia ze służbami. Zdaję sobie sprawę, rzeczywiście te dwa 
miejsca wcześniej były tam, a teraz nie mogą być. Dwa lata temu było wymalowane, Pani Radna mówi, 
nie było jeszcze Galerii Wisły.  Dzisiaj ulica Czwartaków, czyli ta przy Podolance, szkoła, Auchan i Galeria 
Wisła, jest jedną z najbardziej obciążonych ulic.  Osiedle Czwartaków, czyli  to osiedle w zasadzie w 
większości należące dzisiaj do MTBS-ów, miało tylko jeden wyjazd – naprzeciwko galerii.  A jeszcze 
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mamy przedszkole na tym osiedlu. Więc to była katastrofa. Stąd decyzja o przebiciu. Ja to podjąłem, 
mówię, to jest ta moja fantazja. Natomiast jest to decyzja jak najbardziej słuszna. Przepisy nie pozwalają 
na to, żeby w pasie skrętu utrzymać te miejsca, ale one tam za chwilę będą wymalowane, jak mówię.  
Także nawet nie ma potrzeby, chociaż bardzo proszę, jeśli Pani Radna ma życzenie pisać tą interpelację, 
zapewniam, że tak będzie. Dla Pana Radnego Maliszewskiego – jest jeszcze mnóstwo takich miejsc. 
Osoby niepełnosprawne są od początku historii świata i tak naprawdę od kilku lat borykamy się ze 
znoszeniem barier architektonicznych. My wiemy, że wcześniej na to nie zwracano uwagi. Wszyscy 
społecznie byliśmy nieco znieczuleni. Natomiast dzisiaj przy każdym remoncie, każdej modernizacji i 
każdej  nowej  inwestycji,  oczywiście  potrzeby  osób  niepełnosprawnych  są  uwzględniane,  i  zresztą 
przepisy tego wymagają,  i  przy  każdym takim właśnie zdarzeniu bariery się  niweluje.  Przy każdej 
poprawce,  nawet  jeżeli  jest  naprawa  drobna  jakiejś  infrastruktury,  to  również  z  uwzględnieniem 
potrzeb. Pewnie na to kolejne pytanie Pani Radnej Smardzewskiej  Pan Rzecznik odpowie.  Dziękuję 
bardzo.”    

Pan  Tomasz  Gorczyca  Rzecznik  Osób  Niepełnosprawnych  powiedział:  „Panie  Przewodniczący! 
Szanowna  Rado!  Interwencje,  znaczy  napisałem  –  2.629  osób  odwiedziło  Biuro  Rzecznika  Osób 
Niepełnosprawnych w 2009 roku. Są to wszystkie osoby, bo bywają dni, że w Biurze jest 5 osób, bywają 
dni, że  jest 15. Są to wszystkie osoby, nawet takie osoby, które proszą o wydanie karty parkingowej. 
Także muszę powiedzieć, że z roku na rok ta liczba się zwiększa.  W tamtym roku było sporo mniej. 
Natomiast jeśli chodzi o Stowarzyszenie JESTEM,, które realizuje program wspomagający zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych, jest to ponad 10 osób niepełnosprawnych zatrudnionych i te osoby pracują 
w cukierni, w piekarni, w sklepie spożywczym układają towar na półkach. To tyle w zasadzie. W tej 
branży,  w  tych  branżach,  w  tej  dziedzinie.  Natomiast,  jeśli  chodzi  o  interwencje  wszystkich  osób 
niepełnosprawnych – jakby nie prowadzimy takiej statystyki, ale myślę, że 60% to są, co najmniej, to są 
sprawy załatwione pozytywnie.”     

Pani Radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „Po prostu Pan Prezydent mnie rozśmiesza. 
Ale, Panie Prezydencie, do Pana Prezydenta Zawidzkiego, cieszę się, że ma Pan taką fantazję ułańską. Już 
wyobrażam sobie Pana z szabelką na koniku i tak dalej. I bardzo Panu Prezydentowi dziękuję za te dwa 
miejsca, które będą przy przychodni. Szkoda tylko, że Pan Prezydent, może nie Pan, że osoby, które 
likwidowały te dwa miejsca, nie pomyślały o tym wcześniej, naprawdę. I bardzo Panu dziękuję. […] 
Dziękuję.”  

Pan Radny  Grzegorz Lewicki powiedział: „Ja mam pytanie związane z miejscami do parkowania dla 
osób  niepełnosprawnych.  Wiem,  że  ta  ustawa  o  parkowaniu  dla  niepełnosprawnych  była 
nowelizowana. I moje pytanie jest następujące – czy ktoś  jest w stanie nam powiedzieć, ile w Płocku  
jest wydanych dokładnie kart parkingowych i czy będzie ich weryfikacja zgodnie z duchem nowej 
ustawy? Proszę Państwa, jeśli chodzi o osoby, które korzystają z tych miejsc, to czasami to wygląda na 
parodię. Podjeżdżają ludzie, przepraszam za wyrażenie, zdrowi jak konie,  wystawiają sobie za okno 
kartę parkingową  i parkują. W myśl najnowszej ustawy tam powinni parkować ludzie, którzy mają 
problemy z poruszaniem się, albo ewentualnie zaawansowane choroby. Bo to, że ktoś jest chory na 
serce, prawda, a może jeździć samochodem, to nie znaczy, że nie może się poruszać. Bo jeżeli ma 
zdolności manualne do tego, żeby jeździć samochodem, to trudno jest mu przejść 20m? Moje pytanie,  
jeszcze  raz  –  kiedy  będzie  weryfikacja  osób,  które  naprawdę  mogą  z  tych  miejsc  parkingowych 
korzystać?”  
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Pan  Tomasz  Gorczyca Rzecznik  Osób  Niepełnosprawnych  powiedział:  „Ja  rozmawiałem  z  radcą 
prawnym. Znaczy się tak, ustawa prawo o ruchu drogowym art. 8 zmienił się we wrześniu tamtego roku, 
we wrześniu 2009 roku.  Rozmawiałem z radcą prawnym, czy jest możliwość takiej weryfikacji. Ja się 
spotkałem z Panem Komendantem Straży Miejskiej i rozmawialiśmy na ten temat, bo zdajemy sobie 
sprawę z tego, że dużo osób po prostu nadużywa te karty. Babcia, dziadek dostanie kartę parkingową i 
przekaże ją wnuczkowi, synowi i syn jest zdrowy i korzysta sobie z tej karty bezprawnie. Trudno jest 
ukarać taką osobę,  bo trzeba  ją złapać na gorącym uczynku.  To jest dosyć trudne. Jeśli  chodzi  o 
weryfikację radca prawny odpowiedział, że nie ma takiej możliwości weryfikacji wydanych kart, które 
były jakby wydane do tej pory. Natomiast po tej zmianie ustawy od września 2009 roku, my tych kart 
parkingowych wydajemy mniej. W tamtym roku, o ile mnie pamięć nie myli, było wydanych ponad 600 
kart. W tym roku mamy wydanych 230-240. Jest połowa roku, więc około 500 kart parkingowych będzie 
wydane. W tym są karty wydane czasowo, więc osoby się po prostu mogą też dublować, bo mają karty  
wydane na rok.” 

Pan Radny Stanisław Kwiatkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał, ile wyznaczonych 
jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

Pan Tomasz Gorczyca Rzecznik Osób Niepełnosprawnych powiedział: „Trudno jest powiedzieć, ile jest. 
Ja mam takie informacje, jakby nie mam ich teraz przy sobie. Po prostu spółdzielnie, administratorzy 
terenów, miejsc parkingowych, przesyłali takie informacje. Uchwała Rady Miasta mówi, że powinno być 
10% wszystkich    miejsc parkingowych, 10%  to koperty dla osób dla niepełnosprawnych. W niektórych 
miejscach jest więcej tych kopert, ale są jeszcze miejsca, gdzie jest troszkę mniej, jak 10%. Ja może 
podam  taki  przykład  Państwu.  Na  terenach  parkingowych  Płockiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  jest 
zarejestrowanych  ponad  16  tys.  samochodów,  z  czego  miejsc  parkingowych  ogólnodostępnych 
wszystkich jest 4, 5 tys. Więc mamy przykład, że po prostu stare osiedla, parkingi ileś lat temu były 
projektowane i jest ich teraz zdecydowanie za mało. I to nie jest pewnie tylko problem Płocka.”

Pan Radny  Tomasz Maliszewski  powiedział: „Mam takie pytanie – czy zdarzyło się tak, że złapaliście 
kogoś na fałszowaniu takiej karty? Bo ja nie wiem, jak ona wygląda, tak, ale przypuszczam, że nie ma 
problemu gdzieś kupić, nie wiem, na bazarze, czy w internecie, czy gdzieś tam.”
   
Pan Tomasz Gorczyca Rzecznik Osób Niepełnosprawnych powiedział: „Znaczy się, są przypadki, gdzie 
sąd zwraca się z taką prośbą, żeby przesłać dokumentację, czy dana osoba posiada kartę parkingową. I 
Straż Miejska też często pyta, czy dana osoba ma kartę parkingową, ma takie uprawnienia.”  

Pani  Radna  Elżbieta  Podwójci  –  Wiechecka  powiedziała:  „[...]  Jeszcze  prośba  do Straży  Miejskiej. 
Dobrze, że jest Pan Komendant. Po prostu może uczulić strażników, bo w niedzielę po prostu znaleźć 
miejsce, podjechać z osobą niepełnosprawną  przy starym cmentarzu, to jest po prostu porażka. Po 
prostu podjeżdżają, jak to się mówi tradycyjnie, WPL, prawda, z nie płocką rejestracją. Po prostu parkują 
tam bezczelnie. Jak się człowiek odezwie, niestety, ale jeszcze go coś tam  niemiłego obleci.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pani Radna, przecież nie można tak 
dyskryminować.”

Pani Radna  Elżbieta Podwójci  – Wiechecka  powiedziała:  „Po prostu niestety wydaje mi się,  Panie 
Przewodniczący, że jak się nie umie w  mieście poruszać, to niech się poza miastem porusza tylko...”
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Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pani Radna.... Pani Radna....”

Pani Radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „... i niech nie parkuje miejsca tam, gdzie jest 
nie dla niego...”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pani Radna, nie wolno tak, nie 
wolno tak...”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie temat Informacja na  
temat  samorządowego  programu  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  „Osoba  niepełnosprawna  w  
społeczności  lokalnej”  2009  rok. W  wyniku  głosowania  przy  22  głosach  –  za,  0  –  przeciw  i  1  – 
wstrzymującym temat został przyjęty przez Radę Miasta Płocka.  

Ad. pkt 4  

Informacja z  realizacji  Miejskiego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  
terenie miasta Płocka w roku 2009 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Pani Radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! 
Panie Prezydencie, mam takie pytanie, ponieważ na poprzedniej Sesji Rady Miasta Płocka składałam 
interpelację dotyczącą kolonii dla dzieci, kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin patologicznych, w 
tym roku w budżecie miasta Płocka nie były uwzględnione pieniądze na ten cel. Ja wprawdzie pytałam 
Panią Dyrektor Michalską na Komisji Polityki Społecznej, ale to było tydzień temu, na temat tego, na 
jakim etapie jest w tej  chwili  ten problem. Ponieważ wiem, że są pieniądze na ten cel  przyznane, 
przyznawaliśmy  to,  ale  proszę  o  taką  króciutką  informację  –  jak  są  rozdysponowywane  w  tym 
momencie te miejsca, ile dzieci z nich będzie korzystało, czy te karty już zostały pobrane i dokąd te  
wyjazdy będą miały miejsce.  Przypominam również, Panie Prezydencie, że obowiązkiem Państwa jest 
odpowiedź pisemna na interpelację Radnego, nawet jeżeli ta interpelacja jest złożona w formie ustnej.  
W tym momencie, kiedy składałam interpelację na Sesji Rady Miasta Płocka, to był właśnie taki punkt: 
interpelacje Radnych Miasta Płocka. Proszę wobec tego o odpowiedź pisemną. Dziękuję.”  

Pan  Tomasz Kolczyński  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Pani Radna, na interpelację 
odpowiemy albo gdy jest napisana, albo wyciąg z protokołu. Prawdopodobnie ani jedno ani drugie nie 
wpłynęło, więc jeśli wpłynie, to odpowiemy.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja sprawdzę, Panie Prezydencie.”

Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:  „Więc jeśli chodzi o odpowiedź 
na to pytanie, poproszę Panią Dyrektor Katarzyną Michalską.”

Pani Katarzyna  Michalska Dyrektor  Wydziału  Zdrowia  i  Spraw  Społecznych  powiedziała:  „Panie 
Przewodniczący! Panowie Prezydencie! Wysoka Rado! W tej chwili rozstrzygnięty mamy przetarg na 
kolonie.  Rzeczywiście  takie  środki  otrzymaliśmy.  Zwiększony  o  200  tys.  jest  miejski  fundusz  tzw. 
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alkoholowy. W programie również to zadanie zostało wpisane. Przetarg został rozstrzygnięty. 240 dzieci, 
mamy  nadzieję, wyjedzie do Kątów Rybackich. Kąty Rybackie są nad Zatoką Gdańską. Rzeczywiście w 
tym  roku  troszkę  inaczej  wygląda  rozdysponowywanie  kartami,  dlatego  że  nie  korzystamy  z 
pośrednictwa szkół. Jest to związane z tym, że mamy zakończenie roku szkolnego. W ubiegłym roku, na 
przykład, już w miesiącu marcu mieliśmy rozstrzygnięcie, rozpoczęliśmy prace przetargowe. W tej chwili 
to jest trochę opóźnione, ale tutaj nie ma problemu. Wspiera nas Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ośrodki opiekuńczo – wychowawcze. 160 dzieci, takie mamy szacunkowe dane, tak podzielone zostały 
te miejsca, wyjedzie nieodpłatnie. Będą to dzieci również z klubów i ze świetlic. Liczymy na to, że około 
80 dzieci wyjedzie odpłatnie. […] To znaczy tak, w tej chwili są przekazywane karty do tych miejsc, które 
będą zgłaszać dzieci wyjeżdżające nieodpłatnie. Już, o ile mam dobre informacje, do mediów trafiła taka 
informacja,  że  od  2  lipca  będą  przyjmowane  zgłoszenia  dla  dzieci  wyjeżdżających  odpłatnie. 
Odpłatność – 400 zł, resztę dopłaca Urząd Miasta ze środków funduszu.”  

Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Znaczy ja chciałbym jeszcze 
raz sprostować tą moją odpowiedź dla Pani Radnej Gapińskiej. Interpelacja, zgodnie ze Statutem, musi 
być złożona na piśmie, żeby była udzielona odpowiedź. Dziękuję.”  

Pani  Radna  Elżbieta  Podwójci  –  Wiechecka powiedziała:  „Mam  pytanie  do  Pani  Dyrektor.  Pani 
Dyrektor, kilka lat odbywały się spartakiady dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Była to w ogóle 
świetna impreza, gdzie wszystkie dzieci się spotykały przy szkole, na boiskach Szkoły 23. Rok temu nie 
było, nie wiem dlaczego. A w tym roku jest organizowany turniej piłki nożnej. Czy nie można byłoby 
wrócić do tej spartakiady, gdzie bawiły się wszystkie dzieci bez względu na wiek, czy miało 4, czy 5 lat, 
czy miało dziecko 12. To była piękna impreza. Ja sobie nie wyobrażam turnieju piłki nożnej wśród tych 
dzieci, kiedy będą grały drużyny 8 - latków z drużynami 14 - latków, czy 6 – latki z 8 – latkami. Ja nie  
wiem, jak to będzie rozwiązane. Uważam, że  troszeczkę jest nie tak.  I zawsze te imprezy odbywały się 
na  początku  wakacji.  W  tym  roku  miało  się  odbyć  tydzień  temu,  ale  ze  względu  na  warunki 
atmosferyczne została przełożona impreza na dzień dzisiejszy. Co spowodowało, że jest zorganizowany 
turniej piłki nożnej i po prostu w takim terminie, jak dzisiaj, 29 czerwiec? Czy nie lepiej byłoby powrócić 
jednak do tej spartakiady, gdzie bawią się naprawdę cudownie wszystkie dzieci, gdzie wszystkie dzieci  
są, Pani Dyrektor, równe bez względu na wiek? A tutaj, to wydaje mi się, że coś jest nie tak. Dziękuję.”

Pani Katarzyna Michalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała: „To znaczy ja 
może  odpowiem,  tak  najpierw  kilka  zdań  wprowadzających.  Takich  turniejów  organizowanych  w 
ramach działań profilaktycznych jest bardzo dużo. My mówimy tutaj o konkretnym przykładzie. Bo na 
przykład w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” są organizowane różne turnieje, również piłki  
nożnej, czy siatkowej,  przez różne szkoły, są to czasami nawet większe zadania. Tutaj,  o ile dobrze 
kojarzę, mówimy o projekcie, który prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wcześniej on był 
troszkę większy, gdy wchodziły również w skład tak jakby tego turnieju, przystępowały świetlice też 
prowadzone przez organizacje pozarządowe. Wydział nie narzuca, tak jakby, sposobu organizacji takich 
imprez.  Taki  projekt był  przedłożony.  Myślę,  że on również  był  uzgadniany ze świetlicami.  Nie  był 
uzgadniany.... W ubiegłym roku nie uzyskaliśmy jakichś negatywnych informacji na ten temat. Wręcz 
przeciwnie – te imprezy organizowane przez MOPS były oceniane pozytywnie.  W tej  chwili  mogę 
obiecać, że przyjrzę się temu tematowi,  porozmawiam z dyrekcją, z osobami odpowiedzialnymi za 
organizację.”    

Pani Radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „Dobra impreza to była, wspaniała.”
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Pani Katarzyna Michalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała: „A to myślę, że 
to jest tak dobra opinia, może rzeczywiście warto wrócić i również i Pani opinii również wysłuchają 
pracownicy MOPS.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie temat Informacja na  
temat  samorządowego  programu  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  „Osoba  niepełnosprawna  w  
społeczności  lokalnej”  2009  rok. W  wyniku  głosowania  przy  21  głosach  –  za,  0  –  przeciw  i  0  – 
wstrzymującym temat został przyjęty przez Radę Miasta Płocka.  

Ad. pkt 5  

Informacja nt. funkcjonowania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2009 rok stanowi załącznik nr 11 
do niniejszego protokołu. 

Pan Radny Piotr  Nowicki  powiedział:  „Panie Przewodniczący!  Wysoka Rado! Panie Przewodniczący, 
najpierw się  chciałem zwrócić  do Pana i  powiedzieć,  że  tak  się  jakoś  niefartownie złożyło,  że  ten 
materiał, który dzisiaj omawiamy, nie był w porządku obrad żadnej komisji, której ja jestem członkiem. 
W związku z tym ani Komisja Skarbu...”

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Omawiała  Komisja  Polityki 
Społecznej  na  wyjazdowym  posiedzeniu.  Ze  względu  na  to  ten  temat  troszeczkę  później  był 
wprowadzony, nawet dla tej  Komisji, ponieważ czekaliśmy na zatwierdzenie, Panie Prezydencie, rady 
nadzorczej, tak, czy walnego zgromadzenia, i dlatego też. I to jest moje wytłumaczenie, które wynikało z 
tego faktu.” 

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: „Dziękuję za wytłumaczenie, ale wydaje mi się, że powinniśmy w 
przyszłości unikać takich sytuacji, w których radni po prostu ...”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ma Pan na pewno rację, ale to nie 
było uzależnione ani ode mnie, ani od pracowników Urzędu Miasta. Wynikało z tych terminów. I dlatego 
było to spotkanie wyjazdowe też właśnie specjalnie zrobione, i po tym spotkaniu w ZOZ-ie.” 

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: „Więc w związku z tym ja ma parę pytań takich szczegółowych 
związanych z tym materiałem i chciałbym poprosić o odpowiedzi. W materiale na str. 2 jest podane, że  
Spółka świadczy usługi medyczne głównie na podstawie kontraktów z NFZ,  a także na podstawie 
umów  z  kontrahentami  oraz  komercyjnie  dla  pacjentów  indywidualnych  za  odpłatnością  według 
obowiązujących cenników.  I  tu  chciałem się  dowiedzieć,  jakie  przychody uzyskała  Spółka na tych 
wszystkich trzech działalnościach. Następna sprawa to jest taka – w materiale jest podane, że na dzień 
31.12.2009 roku w jej strukturach znajdował się: Szpital Świętej Trójcy, Dzienny Oddział Psychiatryczny, 
przychodnie  podstawowej  i  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  przy  ul.  Reja  i  przy  ul.  Miodowej, 
przychodnie przy ul. Zielonej i w Górach, Centralny Ośrodek Rehabilitacji z Zakładem Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczym, Zakład Medycyny Szkolnej, Zakład Bakteriologii Ogólnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, 
Zakład  Diagnostyki  Laboratoryjnej.  Chciałbym,  żeby  Pan  Prezes  Spółki  powiedział,  jakie  wyniki 
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finansowe ma na tych poszczególnych działalnościach i jak te działy funkcjonują w stosunku do lat 
ubiegłych. Następnie chciałem się dowiedzieć,  jak wygląda sytuacja z remontami. Na przykład tyle 
wiem, że powinien się  odbyć remont przychodni na ul. Reja. Czy on już się odbył i czy jest wszystko  
zrobione tak jak trzeba? Jakie są przewidywane inwestycje? Jak są wykorzystywane powierzchnie w 
tych oddziałach?  Następnie na str.  6  są  podane –  w roku  2009 zaistniały  następujące zmiany w 
strukturze organizacyjnej Spółki. Jest taki punkt i prosiłbym o rozwinięcie […],. czy przekazanie większej 
ilości informacji.  Przewidziano w schemacie nowe stanowiska Zastępców Pełnomocników Zarządu   - jak 
byśmy się mogli dowiedzieć, coś więcej, co to znaczy.  I teraz przejdę do zatrudnienia. Jakby Pan Prezes 
mógł rozwinąć i uzasadnić, czemu Biuro Analiz Medycznych to jest aż 24 etaty w 2009, a przeciętne 
zatrudnienie w 2009 było 26. Następna sprawa to jest taka – pod poz. 28 mamy etaty pracowników 
gospodarczych i konserwatorów i tu jest tylko 1 etat, co mnie bardzo zdziwiło. Rozumiem, że tam od 
czasu do czasu trzeba jakiś gwóźdź gdzieś wbić, jakąś kanalizację naprawić, w związku z tym jeden 
konserwator tak trudno sobie wyobrazić, żeby mógł. Czy w związku z tym może  są jakieś instytucje, 
zewnętrzne podmioty to robią? Jakby można byłoby to  uzyskać.” 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Może wystarczy na razie, bo widzę, 
że Pan ma dość dużo tych pytań. Może na ten cykl pytań by odpowiedział Pan Prezydent albo Pan 
Prezes […]. ”            

Pan Artur Krawczyk Prezes Zarządu/Kierownik NZOZ „Płocki POZ” powiedział: „Dzień Dobry Państwu! 
Więc tak, postaram się odpowiedzieć po kolei. Przychody komercyjne to było około 5% w stosunku do 
całości  przychodów.  Przede  wszystkim  bazujemy  na  przychodach  z  NFZ.  Jeżeli  chodzi  o  wyniki 
finansowe poszczególnych tych działów, to powiem szczerze,że z uwagi na to, że konkurencja nam się 
dosyć mocno rozwija, nie chciałbym ujawniać. Cały wynik całości wszystkim znany, w tym roku jest to: - 
3.480.000 w stosunku do 6.000.000 w tamtym roku na całości działalności. Jeżeli chodzi o remonty, to 
tak: dostaliśmy ...”    

Pan Radny  Piotr Nowicki powiedział:  „Przepraszam, bo ja tak wejdę, wie Pan, w słowo. Dobrze,  w 
porządku, rozumiem, że  są jakieś prawa...”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale, Panie Piotrze, bo to będzie w 
tej chwili znowu rozmowa. Chciałbym tego uniknąć. Niech Pan Prezes odpowie. Bardzo proszę Panie 
Prezesie.”

Pan Artur Krawczyk Prezes Zarządu/Kierownik NZOZ „Płocki POZ” powiedział: „Jeżeli chodzi o remonty, 
o przychodnię Reja, o Pododdział Rehabilitacji,  to planujemy na Reja I etap remontów. W pierwszej  
kolejności  chcemy  tam  postawić  windę.  Budynek  jest  w  złym  stanie  technicznym,  to  nie  ulega 
wątpliwości.  Mamy na to pieniądze. Przygotowujemy przetarg. Zależy nam, żeby to zrobić dobrze, więc 
tym bardziej chcemy do tego podejść z głową.  Jeżeli chodzi o Pododdział Rehabilitacji chcemy w części 
z Pododdziałem Chirurgii, tam gdzie w tej chwili  jest niewykorzystana powierzchnia, zrobić salę do 
ćwiczeń. Dzięki temu odzyskamy kilka pomieszczeń na szpitalu, w których  dołożymy troszeczkę łóżek 
rehabilitacyjnych i  ortopedycznych.  Zastępcy pełnomocników  pojawili  się  w  zakładowym  układzie 
zbiorowym pracy na wniosek pracowników, związków. Takich zastępców na razie nie ma. Pełnomocnik 
jest to nic innego jak oddziałowa, przy czym w innych szpitalach, mniej więcej,  tak to się pokrywa. Ale  
nie ma ich teraz, prawda. Była taka sytuacja, że na Oddziale Ginekologicznym myśleliśmy, żeby tych 
pełnomocników,  zastępców,  stworzyć,  znaczy  stworzyć,  utworzyć,  czy  powołać,  na  razie  są 
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przewidziani,  ale  ich  nie  ma.  Jest  jakby  dwóch  pełnomocników,  czyli  jak  w  innym  szpitalu  dwie 
oddziałowe, bo to jest duży oddział. Zatrudnienie w Biurze Analiz Medycznych, sekretarki medyczne, 
więc dlaczego tyle,  sekretarki medyczne do czego są potrzebne, co robią - przede wszystkim wpisują 
punkty do systemu, do rozliczeń z NFZ. Bez tego wpisywania punktów my byśmy nie pozyskali żadnych 
pieniędzy.  Zatrudnienie  jest  na  podobnym  poziomie.  Naprawdę  ja  nie  przesadzam.  Uważam, 
chciałbym,  że  było  jeszcze  mniej,  aczkolwiek  zdaję  sobie  sprawę,  że  opóźnienia  we  wpisywaniu 
punktów mogą skutkować po prostu brakiem przychodów z tych działalności. Fundusz stawia nam 
coraz, że tak powiem ... znaczy Fundusz wymaga od nas jeszcze więcej pracy, tam jest coraz więcej  
biurokracji,  coraz  więcej  do  wypełniania  papierów,  coraz  więcej  różnych  raportów.  I  te  sekretarki 
medyczne to robią.  Na każdym oddziale  są,  prawda.  Dodatkowo sekretarki  medyczne zajmują  się 
wypisami ze szpitala, więc takie podstawowe prace administracyjne na oddziale, takimi pracami się 
zajmują.  Jeżeli  chodzi  o  konserwatorów, nie,  nie ma,  tak jak nie pamiętam. Nie mam akurat  tego 
materiału. Ale konserwatorzy nie jest tak, że jest jeden konserwator.”  

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: „Ma Pan tak napisane na str. 7.”

Pan  Artur Krawczyk  Prezes Zarządu/Kierownik NZOZ „Płocki POZ” powiedział: „U nas są pracownicy 
gospodarczy,  konserwatorzy.  Oni  generalnie  zajmują  się  opieką  nad  terenami  wokół  szpitali  i 
przychodni. Tych przychodni jest kilka, więc tam jest troszeczkę pracy. […] Jeszcze sprawdzę. Która to 
jest pozycja?” 

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: „28.”

Pan  Artur Krawczyk Prezes Zarządu/Kierownik NZOZ „Płocki  POZ” powiedział:  „28.  Ja sprawdzę to 
wszystko i  mogę potem Panu Radnemu wytłumaczyć.  Znaczy,  nie ma takiej  sytuacji,  że jest jeden 
konserwator,   jeden  konserwator  się  zajmuje  całym  ZOZ-em,  bo  po  prostu  nie  jest  to  możliwe 
najzwyczajniej w świecie. Czy jeszcze jakieś pytania są?”

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział:  „To znaczy, wie Pan, jeszcze sytuacja jest taka, że tak jak zacząłem 
mówić tutaj w momencie, kiedy Pan Przewodniczący jakby mi przerwał, to rozumiem, że sytuacja jest 
rynkowa i Państwo nie chcecie podać, jakie są wyniki na poszczególnych działach waszej działalności. 
Ale Pan jako Prezes pewnie to ma przeanalizowane i w związku z  tym czy w wyniku takiej analizy podjął 
Pan  jakieś  działania,  które  miały  na  celu  usprawnienie  działania  poszczególnych  działów  w  Pana 
Spółce?”  

Pan  Artur Krawczyk Prezes Zarządu/Kierownik NZOZ „Płocki POZ” powiedział: „Oczywiście, cały czas 
taką  analizę  przeprowadzamy.  Szpital  jest  dosyć  trudny  do  zarządzania.  Tam  są  ludzie,  prawda. 
Wszystko, co związane z ludźmi, tak łatwo się nie zmienia. Każda zmiana, każde zwolnienie...”

Pan Radny  Piotr Nowicki  zapytał:   „Może Pan powiedzieć jakieś konkretne przykłady takich zmian 
organizacyjnych,  które  zostały  w  wyniku  takiej  analizy  ekonomicznej  spowodowanej 
przeprowadzone?”

Pan  Artur  Krawczyk Prezes  Zarządu/Kierownik  NZOZ  „Płocki  POZ” powiedział:  „Przede  wszystkim 
największe zmiany były na Oddziale Ortopedii,  gdzie tak naprawdę, zorganizowaliśmy wszystko od 
początku. Wynagrodzenia uzależniliśmy od wykonywanej pracy dzięki czemu, mam nadzieję, że w tym 
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roku te efekty będą już dużo lepsze.”

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział:  „Do Ortopedii to pewnie dojdę w następnych swoich pytaniach, 
wie Pan. Natomiast zasmuciła mnie ta informacja, że  w sytuacji, kiedy my rozmawiamy o przychodni na 
Reja,  znowu słyszymy słowo: chcemy, a nie słyszymy słów, które jakby określają co zostało już zrobione 
w tej przychodni.”  

Pan Artur Krawczyk Prezes Zarządu/Kierownik NZOZ „Płocki POZ” powiedział:  „Chodzi, tak  naprawdę o 
pieniądze, bo 500 tys., które zostało przeznaczone, to w żaden sposób nie zabezpieczy remontu tej 
przychodni. Jest to przychodnia bardzo duża, gdzie potrzebne są dużo większe nakłady.”  

Pan Radny Piotr Nowicki zapytał:  „A te pozostałe przychodnie, jak to wygląda?”

Pan Artur  Krawczyk Prezes  Zarządu/Kierownik  NZOZ „Płocki  POZ” powiedział:  „Przychodnie –  my 
mamy swoją ekipę remontową. Ta ekipa jest dosyć nieduża, bo to jest dwóch ludzi, ale staramy się na 
bieżąco w ramach własnych środków i możliwości te przychodnie remontować. Nie mieliśmy pieniędzy, 
żeby rzeczywiście zrobić gruntowne remonty. Ale uważam, że na przychodni Miodowej sytuacja jest 
dosyć stabilna.  Jeżeli  chodzi  o  inne lokalizacje,  staramy się na bieżąco poprawiać to,  co możemy, 
własnymi środkami.”

Pan  Radny  Piotr  Nowicki powiedział:   „Wie  Pan  co,  jeszcze  mnie  tutaj  lekko  zbulwersowała  ta 
informacja, którą Pan powiedział w tej chwili, że Biuro Analiz Medycznych, które to jest de facto 26 
etatów, to są osoby, które jakby liczą punkty, czyli jakby to są takie osoby, które …. to jest czysta  
biurokracja. W związku z tym to jest, uważam, jakaś bardzo zła informacja. I jeszcze w związku z tym 
mam pytanie – czy taka instytucja, jak Pana, ma jakieś oprogramowanie, które jakby ułatwia i obniża 
koszty?”

Pan Artur Krawczyk Prezes Zarządu/Kierownik NZOZ „Płocki POZ” powiedział:  „Oczywiście.  My nie 
wpisujemy tego na papierze, tylko wpisujemy do systemu informatycznego, który jest zintegrowany z 
systemem informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia. W Płockim ZOZ jest wiele działalności. To 
są oddziały, są przychodnie, w każdym miejscu te punkty trzeba wpisać, niemalże ręcznie, prawda. 
Każdą procedurę, każde przyjęcie pacjenta, wszystko trzeba wpisać w Funduszu razem z danymi. Więc 
my tych wizyt pacjentów mamy bardzo dużo, zabiegów też mamy dużo i to wszystko musi znaleźć się w 
systemie Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli chodzi o systemy informatyczne, które miałyby ułatwić 
tego typu prace,  ja rzeczywiście tych systemów troszeczkę w Polsce w tym roku oglądałem i śmiem 
twierdzić, że te systemy są bardzo złe i tak naprawdę po pierwsze, że to jest sprawa bardzo droga, bo 
mówi się tu nawet o kliku milionach złotych, które mają, o takich systemach. Na dzień dzisiejszy nie ma 
systemu,  który  by  był  optymalny  do  naszej  działalności,  czyli  działalności  szpitala,  działalności 
przychodni, działalności medycyny,  znaczy działalności  tych wszystkich, które my prowadzimy, czy 
medycyny pracy, itd.” 

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział:  „To generalnie można wynająć informatyka, który taki system 
napisze.”

Pan  Artur  Krawczyk Prezes  Zarządu/Kierownik  NZOZ  „Płocki  POZ” powiedział:  „Nie,  nie,  nie,  nie, 
informatyk napisze może, nie wiem, system do obsługi kilkuosobowego biura, może zrobić system dla 
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gabinetu, ewentualnie. A taki system dla gabinetu nie ma problemu, żeby wdrożyć.”

Pan Radny Piotr Nowicki  powiedział:  „Te duże systemy to nie piszą informatycy, tylko kto inny.”

Pan Artur Krawczyk Prezes Zarządu/Kierownik NZOZ „Płocki POZ” powiedział: „Nie, oczywiście, że piszą 
informatycy. Ale jak Pan sobie wyobraża support takiego systemu? Informatyk zachoruje i co potem? -  
Cały szpital siada. Nie można nic, potem co mamy - nie dostajemy żadnych pieniędzy. Jeżeli już, tak 
naprawdę, trzeba korzystać z systemu, który już jest na rynku, który jest sprawdzony. Każdy system 
informatyczny posiada błędy. Jeżeli informatyk zrobi system, ja zapewniam, że ten system nie będzie 
działał  przez kilka najbliższych lat.  Nie ma szpitala,  który ma system robiony przez takiego,  że tak 
powiem, zdolnego informatyka.”   

Pan Radny  Piotr  Nowicki   powiedział:   „To teraz  mam następne pytania.  Mianowicie chodzi  mi  o 
informacje, które są zawarte na str. 8 i z tych informacji wynika, że w roku 2004 przychody z tytułu 
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia były na wysokości 23 mln, w 2005 - 23 mln, w 2006 – 24 
mln, w 2007 – 28 mln i nastąpił jakiś bardzo duży skok w 2008 na 37 mln, w 2009 na 42 mln. I w związku 
z tym mam pytanie, jak to jest możliwe, że przy tak bardzo dużym wzroście środków uzyskiwanych z 
Narodowego Funduszu  Zdrowia  strata  jest  aż  w  wysokości  3.400.000  zł.  To  jest  pierwsza  sprawa. 
Następna sprawa – to tutaj do tego Pana zestawienia, które Pan przygotował: pozostałe przychody 
operacyjne, zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, jest kwota 368.000 zł. Czy tutaj, w którym 
miejscu tego bilansu, jest sprzedaż Kolegialnej, czy ona może została zaksięgowana w 2008 roku?”  

Pan Artur Krawczyk Prezes Zarządu/Kierownik NZOZ „Płocki POZ” powiedział: „Dobrze, odpowiem co, 
jeżeli chodzi o kontrakt.”

Pan Radny Piotr Nowicki  powiedział:  „Może chwileczkę, może wie Pan,  ja już  tutaj pomalutku dojadę 
do końca.  Następna sprawa to jest jeszcze, by mnie interesowało – Rada Miasta przeznaczyła 1.500.000 
zł  na  środki,  od  Gminy  –  Miasto  Płock,  na  sfinansowanie  działalności  zakładu,  zakup  sprzętu 
medycznego. Czy te środki zostały uwzględnione w Pana bilansie po stronie aktywa trwałe? I jakby Pan 
nam mógł wyjaśnić sytuację, dochodzimy do tego wydziału, który się zajmuje ortopedią. Jakby Pan 
mógł wyjaśnić sytuację, jak to jest możliwe, że Gmina Płock przekształciła w Spółkę prawa handlowego 
szpital,  miało  to  poprawić  wynik  finansowy.   […]  Teraz  słyszymy,  że  to  nie  zależy  od  formy 
organizacyjnej, tylko od zarządzania. Więc jeżeli tak, to dlaczego mamy aż tak dużą stratę i dlaczego 
było 6 mln, dlaczego teraz jest 3,5 mln zł? A jak widać po tym, co się dzieje na płockim rynku, powstają 
prywatne szpitale i one w jakiś sposób funkcjonują. Dlaczego nie może być tak, że w Pana strukturze nie 
mogło to funkcjonować w ten sposób, żeby przynosiło zyski?” 

Pan  Artur  Krawczyk Prezes  Zarządu/Kierownik  NZOZ  „Płocki  POZ” powiedział:  „Odniosę  się  do 
ostatniego pytania na początek.”
Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Na część pytań odpowie Pan 
Prezydent. Czy Pan Prezydent chciałby teraz? Bardzo proszę, Panie Prezydencie.”

Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!  Wysoka 
Rado! Ja oczywiście nie odbieram Panu Radnemu prawa do zadawania pytań, ale chciałbym zauważyć, 
że odbywały się Komisje,  również te na miejscu w PZOZ, a formuła pytań zadawanych przez Pana 
Radnego jest bardzo analityczna, szczegółowa. Przecież Prezes nie ma tutaj tomów ksiąg ze sobą przy 
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mównicy i naprawdę można było to zrobić. Poza tym można to zrobić codziennie umawiając się na taką 
rozmowę. Chodzi mi o stopnie szczegółowości, na które nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Ponad to 
pytania co do formuły organizacyjnej i struktury dzisiejszej Spółki, co do istoty przekształcenia, to raczej 
pytania do Prezydenta, czy do nas, nie do Pana Prezesa. Więc, jeśli dałby się Pan Radny namówić na 
oddzielne  spotkanie  takie,  gdzie  będziemy  mówić  o  szczegółach,  o  analityce  kosztowej,  jeśli  nie 
wystarczy to przedstawienie rodzajowe, które jest w materiale oraz rachunek zysków i strat, to można 
mówić o analityce, ale opierając się o dokumenty. Przecież tych dokumentów nikt dzisiaj tutaj na tej sali 
nie ma. Dziękuję.”  

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „To może w sposób taki bardziej 
ogólny Pan Prezes powie, a Panowie się umówią na oddzielne spotkanie. I jeszcze pytanie Pani Radna 
ma. Bardzo proszę.” 

Pan  Artur Krawczyk Prezes Zarządu/Kierownik NZOZ „Płocki POZ” powiedział: „Odniosę się do tego 
ostatniego  pytania.  Panie  Radny,  gdybym  miał  zorganizować  jakikolwiek  oddział  od  początku, 
prywatny,  nie  patrząc  nie  bieżące  zatrudnienie,  na  ludzi,  to  bym  to  zrobił.  Prywatne  działalności 
funkcjonują troszeczkę inaczej. My płacimy wszystkie składki, my mamy ludzi, którzy tutaj pracują od 
wielu lat. Pewnie że można zwolnić 30%, można ludzi zatrudnić na 1/6 etatu, resztę płacić do kieszeni, 
wtedy wszystko się tak ładniej bilansuje. Można wstawiać gorsze endoprotezy, pacjent nie zobaczy. 
Chińszczyzny jest dużo na rynku. Ale nam na tym nie zależy. Zależy nam, żeby zbilansować, żeby dążyć 
do tego zera. Czy konkurencja funkcjonuje i jak – trudno mi powiedzieć. Mam różne informacje. Nie 
chciałbym się do tego odnosić.  Jest  konkurencja,  mam tego świadomość.  Nie  bagatelizuję żadnej 
konkurencji. Powiem więcej – my musimy naprawdę się sprężać, żeby dalej się utrzymać. Rynek jest 
coraz trudniejszy. Płacimy ludziom na czas. Mamy związki zawodowe. Prywatny mało który podmiot ma 
związki zawodowe. To wszystko kosztuje. I  mamy ludzi,  którzy jak wszyscy Radni wiedzą,  pracują i 
pracować powinni. Może nie wszyscy, ale wiadomo, nie chcemy robić tutaj drastycznej zmiany.  Jeżeli 
chodzi o kontrakt, to rzeczywiście zwiększenie kontraktu także powoduje pewne koszty, bo nikt nie 
powiedział, że można bezkarnie wykonywać punkty i  leczyć za darmo. To wszystko kosztuje. Są to leki.  
Wraz ze wzrostem kontraktu trzeba ponieść pewne koszty i te koszty my ponosimy. Jeżeli chodzi o 
bilans, ja bym prosił, Pani Wiceprezes, może żeby jakby, jeżeli... chyba że możemy się umówić  po prostu 
gdzieś tam i porozmawiać może po Sesji i już.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Przyjmijmy tą formę.”

Pan Artur Krawczyk Prezes Zarządu/Kierownik NZOZ „Płocki POZ” powiedział: „Bo to są pytania bardzo 
szczegółowe.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Bardzo szczegółowe.  Możecie 
Państwo nawet skorzystać z mojego gabinetu w przerwie.”      

Pan Radny Piotr Nowicki  powiedział:  „Panie Przewodniczący, i można już tak podsumować?”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Oczywiście, bardzo proszę.”

Pan Radny  Piotr Nowicki   powiedział:   „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałem jeszcze raz 
powiedzieć -   po prostu byłem przekonany, że na wczorajszej Komisji Skarbu te, po prostu, pytania 
wszystkie zadam i  tak, jak zawsze...”
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Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Ja się postarałem wytłumaczyć.”

Pan Radny  Piotr  Nowicki  powiedział:   „Ja rozumiem.  Ja też  chciałbym siebie  wytłumaczyć,  żeby 
wszystko było jasne i klarowne dla wszystkich na tej sali.  To jest pierwsza sprawa. Ale to jest mało 
istotne. Z tego materiału ja się dowiedziałem czego, tak pokrótce. Niestety dowiedziałem się, że ta 
materia, ta baza, która jest, jest w dalszym ciągu niedoinwestowana. Tak, jak tutaj  usłyszałem o na 
przykład o przychodni na Reja, a tutaj przypominam Państwu, że o przychodni na Reja bardzo wiele 
mówiliśmy na bardzo wielu Sesjach, było bardzo wiele skarg na funkcjonowanie tej placówki. To jest 
pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, iż z Narodowego Funduszu Zdrowia środki praktycznie 
wzrosły  dwukrotnie,  a  my  w  dalszym  ciągu  mamy  gigantyczne  problemy  z  funkcjonowaniem,  z 
finansowaniem Płockiego ZOZ. To znaczy, że z zarządzaniem w tej instytucji jest coś nie w porządku. Ja 
to tak osobiście odbieram. Nie może być takiej sytuacji, że w jednym roku jest 6 mln strat, w drugim 
roku mamy 3 mln straty i jednocześnie widzimy, że ludzie, którzy funkcjonują w tym biznesie, mnożą 
placówki, które przynoszą im dochody. Wnioskowałem, pytałem rok temu, dlaczego miasto nie zakłada, 
na  przykład,  przychodni  na  Podolszycach  jednych  czy  drugich.  Niewątpliwie  wynik  finansowy  tej 
placówki byłby bardzo pozytywny ze względu na to, że taka jest specyfika, że przychodnia na Reja ma 
duże kłopoty, żeby wyjść na plus, natomiast te przychodnie w tych osiedlach młodszych zdecydowanie 
mają lepiej. W związku z tym, tak jak mówiłem zawsze i tak będę uważał, że tutaj szpital Świętej Trójcy i  
wszystkie te placówki, które razem w tej Spółce funkcjonują, były zawsze oczkiem w głowie Rady Miasta 
Płocka i zawsze je dofinansowaliśmy, ale sądzę, że te kilka lat funkcjonowania pokazały, że niestety 
system zarządzania tą placówką niestety się nie sprawdza, bo to wszystko, co nam obiecywano w 2003, 
w 2004 roku, że będą przyjeżdżać w ramach turystyki zdrowotnej Niemcy, żeby się leczyć, niestety się 
nie sprawdziło. Oczywiście traktowaliśmy to jako bajki, a dziś widzimy, że w dalszym ciągu jak były 
straty, tak są straty i te straty są jeszcze większe, niż były w poprzedniej formie organizacyjnej. I to tyle.  
Dziękuję.”           

Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka 
Rado!  Ja  proponowałbym  jednak,  żeby  spojrzeć  takim  łaskawszym  okiem  na  PZOZ.  I  to  są  dwa 
parametry,  po  pierwsze:  ograniczenie  strat  o  połowę,  tak,  i  już  Pan Radny  wspomniał,  kontrakt  z  
Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia sięgający już ponad 40 mln, czyli niemal podwojony. Przez 
ostatnie 2 lata to jest ogromny sukces. Ja widzę, że się zgłasza Pan Dyrektor Kwiatkowski, on bardzo 
dużo może na temat powiedzieć. Ale wywalczenie kontraktu w Narodowym Funduszu to jest ogromna 
menadżerska robota, która nie każdemu się udaje. To jest przecież największa część wpływów, czyli 
przychodów do Spółki. Jaka jest odpowiedź na to, że prywatnym tym, którzy zakładają jakąś działalność 
medyczną od razu się opłaca, a tutaj nie, odpowiedź jest prosta. My przecież mamy to zbadane. Spółka 
by świetnie mogła funkcjonować, jeśli chodzi o finanse, jeżeli byśmy na dzień dzisiejszy zwolnili 100 
osób.  120 było wcześniej. Jest to Spółka, Państwo wiecie, że 100%-owym udziałem miasta, za który 
odpowiada Pan Prezydent. Pan Prezydent nie doprowadzi do tego, nie chce doprowadzić, aby takie 
masowe zwolnienia miały miejsce. W związku z tym zdecydowaliśmy się na plan restrukturyzacyjny, taki 
rozłożony w czasie, żeby te odejścia odbywały się w sposób naturalny, poprzez emerytury. Dzisiaj nie 
będzie radykalnego cięcia właśnie dlatego, że nie jest to firma totalnie prywatna. Jeszcze na jedną rzecz 
chciałbym zwrócić uwagę. Otworzenie przychodni oczywiście byłoby jakimś sposobem na poprawienie 
ekonomii Spółki, natomiast my mamy pewne ugruntowane miejsce na rynku usług medycznych  w 
Płocku. Chodzi o to, żeby PZOZ zachował to, co ma, ewentualnie otwierał działalności medyczne, tych 
których w Płocku nie ma lub jest za mało. I to jest jakby misja i przesłanie spółki komunalnej, 100%-owej 
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miejskiej.  My  nie  jesteśmy  po  to,  żeby  stwarzać  naturalną,  wrogą  konkurencję  dla  przedsięwzięć 
komercyjnych.  Jeśli  będzie  brakowało,  jak  powiedziałem,  lekarzy,  czy  w  ogóle  obsługi  w  danej 
dziedzinie  medycznej,  to  jak  najbardziej  będziemy  się  tego  podejmować.  Natomiast  po  to,  żeby 
stwarzać konkurencję dla samej konkurencji, nie. Powtarzam, taka jest misja Spółki. Dziękuję.”           

Pani Radna  Beata Szczytniewska  powiedziała:  „Panie Przewodniczący!  Szanowna Rado! Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod kątem, znaczy pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki  zdrowotnej  oraz zatwierdzonym programem dostosowawczym przez Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązany 
jest  dostosować  pomieszczenia  Szpitala  Świętej  Trójcy  do  wymagań  określonych  w  w/w 
Rozporządzeniu,  a  tym  samym  przeprowadzić  kapitalny  remont,  modernizację  oddziałów  chorób 
wewnętrznych, psychiatrycznego i psychiatrii. I aby utrzymać obecnie zakontraktowaną z Narodowym 
Funduszem Zdrowia liczbę łóżek oraz jakość świadczonych usług, Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
zmuszony będzie do pozyskania dodatkowych nieruchomości. I ja już pisałam interpelację w tej sprawie 
i teraz chciałabym się dowiedzieć, ponieważ jest tutaj     Pan Prezydent, który nadzoruje spółki, jakie 
ewentualnie nieruchomości są rozpatrywane właśnie pod kątem tej  adaptacji  i  jakimi ewentualnie 
Zarząd jest zainteresowany, ponieważ rozumiem, że muszą to być budynki usytuowane blisko szpitala. 
Czy na chwilę obecną możemy już czegoś się dowiedzieć ?”   

Pan Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję  za  pytanie.  To 
wszystko, co Pani Radna przytoczyła, oczywiście jest prawdą.  I zmierzamy do rozwoju szpitala poprzez 
pozyskanie nowych powierzchni, czyli adaptację nowych nieruchomości. Ta najbliższa szpitalowi, którą 
w zasadzie,  chyba jedyna nieruchomość,  jaka pozostała w tym kwartale,  gdzie znajduje się szpital 
miejski, to jest nieruchomość dzisiaj przeznaczona na internat dla Małachowianki, czyli w okolicach 
kościoła  na  Górkach.  W  tej  chwili  prowadzimy,  może  nie  tyle  czynności,  co  trzeba  dopracować 
koncepcję przeniesienia młodzieży do innych internatów, tak.    Więc to nie jest coś, co może się zdarzyć 
natychmiast, ale taki projekt istnieje. Inne internaty, już mamy takie rozpoznanie, są w stanie pomieścić 
ten skład osobowy, który dzisiaj kwateruje w internacie Małachowianki. I tak te dzieci musiałyby na jakiś 
czas  być  przeniesione,  bądź  sobie  radzić  w  sposób  indywidualny,  bo  ten  budynek i  tak  wymaga 
remontu, o który Dyrekcja Małachowianki zabiega. I mamy zresztą ekspertyzę. Ale raczej pójdzie to w 
tym  wariancie,  że  młodzież  nie  wróci  do  tego  internatu.  Ten  internat  będzie  przeznaczony, 
prawdopodobnie aportem dla Spółki celem jej rozwoju i utrzymania kontraktów. Dziękuję.” 

Pani  Radna  Elżbieta  Podwójci  –  Wiechecka  powiedziała:  „Ja  chciałam  odbiec  troszeczkę  od 
sprawozdania. Panie Prezydencie, na  terenie Szpitala Świętej Trójcy znajduje się słynny „Grzybek”. Co 
dalej? Jest to zabytek. Uważam, że szkoda, że on niszczeje. Co dalej będzie z tym? Czy to będzie po 
prostu wyremontowane? Bo tylko przeznaczyć na jakiś tam sklepik, to jest bez sensu. A to po prostu 
zabytek. Co dalej z tym zabytkiem będzie?”  

Pan  Dariusz  Zawidzki  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Znaczy  ten  zabytek  jest 
nieruchomością, niefortunnie tak się zdarzyło, nie da się go przenieść gdzie indziej. On nie może, tego 
„Grzybka” nie da się wykorzystać na przychodnię, oddział, bądź inne usługi medyczne, więc chyba jawi 
się  najlepszy  pomysł  jako  barek  –  sklepik,  bo  nie  bardzo wiem,  co  można  by było  z  nim zrobić. 
Natomiast  dzisiaj  Spółka  ma  poważniejsze  wydatki,  te  w  sferze  medycznej,  niż  ozdobienie  czy 
modernizację tego „Grzybka.” Ale muszę powiedzieć Pani Radnej, że w planie remontowym Spółki takie 
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zadanie się znajduje. Kwestia priorytetów. Zapewniam, że pewnie się nie rozpadnie i doczeka swojego 
remontu. Dziękuję.”   
Pani Radna  Elżbieta Gapińska powiedziała:  „W związku z tym, co usłyszałam od Pana Prezydenta 
Zawidzkiego – Panie Prezydencie, chodzi mi o ten budynek internatu Małachowianki. Znaczy powiem 
tak szczerze, że jestem trochę, słowo: zniesmaczona, to będzie właściwe chyba do użycia,  Państwa 
postępowaniem z tą właśnie szkołą, ponieważ ja zauważyłam, że jeśli  chodzi o  nasz Urząd Miasta 
Płocka,  to  ta  szkoła  jest  traktowana  w  sposób  dość  niezwykły.  Zdejmujemy  pieniądze,  które  są 
przeznaczone na realizację obiektów w tej szkole.  W tej chwili Pan mi mówi, że będzie młodzież, która 
chodzi do tej  szkoły i  która korzysta z internatu, będzie rozparcelowana po innych internatach. Ja,  
powiem szczerze, nie rozumiem takiego podejścia. Ja bym rozumiała, gdybyście Państwo przeznaczyli 
inny konkretny budynek dla młodzieży tej szkoły, która korzysta z internatu.  Nie wiem, czy to jest jakaś 
taka sytuacja, że akurat Ratusz nie lubi tej szkoły, chociaż to jest najstarsza szkoła w Polsce i szkoła, która 
jest z największą tradycją.  Ale postępowanie Państwa skłania mnie do tego typu opinii.  Natomiast 
powiem tak – oczywiście ważną sprawą jest, żeby szpital mógł się rozbudowywać. Nie miałabym nic 
przeciwko  temu,  ale  pod  pewnymi  warunkami.  Dlatego  będę  pierwszą  osobą,  która  będzie 
protestowała, jeżeli Państwo będziecie próbowali rozdzielić młodzież z Małachowianki i rozesłać ją po 
innych internatach, nie wiem, w jaki sposób jeszcze, bo Pan jeszcze tego nie sprecyzował., to proszę to 
doprecyzować. Dziękuję.”      

Pan  Dariusz  Zawidzki  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Na  wstępie  chciałbym 
powiedzieć, że czujemy się bardzo przywiązani do istnienia Małachowianki właśnie w Płocku. Wiemy ile 
znakomitości tam się uczyło i absolutnie nieprawdziwym jest poglądem to, że my w jakiś sposób szkoły 
nie lubimy.  Zresztą proszę może porozmawiać z Dyrekcją szkoły, czy ma takie odczucia, bo nie sądzę.  
Natomiast nie rozumiem obaw Pani Radnej, że oto młodzież pójdzie zamieszkiwać w inne miejsca. 
Przecież oni tam to nie jest rodzina, nie rozdzielamy rodziny. Dzieci bardzo często ze żłobka do żłobka 
się przenoszą, z przedszkola do przedszkola, nie mówię o zmianie szkół, a tutaj mówimy o ludziach 
niemal dorosłych i pójdą po prostu w inne środowisko  młodzieżowe. Ja naprawdę nie widzę problemu. 
Jeżeli zapewnimy godziwe warunki, tak, takie warunki, w których przebywa inna młodzież i  lepsze 
warunki, niż ta młodzież z Małachowianki ma dzisiaj w tym budynku, to naprawdę nie widzę w tym 
najmniejszego problemu. I budować dla nich specjalną nową nieruchomość bądź zagospodarować, to 
życzę powodzenia w uzyskaniu zgody podatników, tak, żeby za pieniądze płocczan wybudować nowy 
budynek dla młodzieży bądź co bądź z Płocka nie pochodzącej. I w żaden sposób nie chcę tutaj tego 
dyskredytować, ale pamiętajmy, że to jest młodzież przyjezdna. Z całym szacunkiem, musimy zadbać  o 
miejsca kwaterunkowe, natomiast nie wiem, czy generalnie powinniśmy budować nowy budynek. To 
nie jest tak jak lat temu 20, że był bardzo trudny dostęp do miasta, PKS-em się dojeżdżało. Dzisiaj  ta  
młodzież  w  znakomitej  części  posiada  swoje  pojazdy.  To  nie  jest  taki  problem  i  takie  znaczenie 
internatów, jak kiedyś znaczenie bursy. Pani Radna, lepiej zachowamy pewien umiar i spokój. To nie jest 
temat, który powinien nas generalnie poróżnić, sądzę. Dziękuję.”     

Pan Radny Stanisław Kwiatkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Chciałem 
powiedzieć o takim problemie, o którym mówił tu Radny Nowicki, mówił Pan Prezes ZOZ. Chodzi mi o 
te komercyjne zabiegi, które rzekomo można wykonywać w szpitalu zarabiając na tym. Więc to jest taka 
mrzonka, o której się dość często i  w mediach mówi i  tutaj  niekiedy na tej  sali.  To jest po prostu  
nieprawda.  Zarówno  szpital  przekształcony  w  spółkę  prawa  handlowego,  jaki  i  szpital  taki,  jak 
Wojewódzki  Szpital,  nie  może  pobierać  pieniędzy  od  osób  ubezpieczonych  za  świadczone  usługi 
medyczne.  Po  prostu  nie  może.  Świadczenie  medyczne  każdemu  ubezpieczonemu,  zgodnie  z 
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Konstytucją  i  ustawą  o  świadczeniach  gwarantowanych,  jest  bezpłatne.  I  nawet,  jeżeli  udzielimy 
odpłatnie takiego świadczenia, to każdy ma prawo iść  z tym rachunkiem do Narodowego Funduszu 
Zdrowia i otrzyma zwrot tych pieniędzy. To jest przeszkoda. I druga przeszkoda - jest Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia o tzw. kolejkach. Każdy zapisuje się czy to do poradni, czy do szpitala, zapisuje się w  
kolejkę. I wyciągnięcie, przepraszam za kolokwializm, tego pacjenta z tej kolejki i zrobienie mu usługi 
komercyjnie,  nawet nie komercyjnie,  nawet szybciej,  powoduje naruszenie tej  kolejki.  I  to są dwie 
przeszkody, które nie można w sposób komercyjny robić usług medycznych. I to, co powiedział Pan 
Prezes, te 5% to jest maks, co można wyciągnąć z działalności komercyjnej publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej. To są sprzedawane badania laboratoryjne dla POZ-ów lub innych niepublicznych, to są 
jakieś czynsze najmu, wynajmu, itd. To jest to, co maksa można wyciągnąć.  Natomiast mówienie, że po 
przekształceniu szpitala w spółkę będzie, między innymi, można robić komercyjne zabiegi szpitalne, czy 
medyczne,  jest  to  nieprawda.  Ustawa,  system  w  ogóle  opieki  zdrowotnej  w  Polsce,  każdemu 
ubezpieczonemu  gwarantuje  bezpłatną  opiekę  zdrowotną.  Możemy  pobierać  pieniążki  tylko  od 
nieubezpieczonych, ale takich wiemy, ile  jest i jakie to jest towarzystwo.  Dziękuję bardzo.”   

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie temat Informacja nt.  
funkcjonowania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2009 rok. W wyniku głosowania przy 13 głosach 
– za, 0 – przeciw i 8 – wstrzymujących temat został przyjęty przez Radę Miasta Płocka.  

Ad pkt. 6

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach:

1. wyrażenia zgody  na przystąpienie Miasta Płock do spółki  pod firmą „  Sekcja Piłki 
Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna” z siedzibą w Płocku (druk nr 778)

Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawkę do uzasadnienia 
projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 778 – wykreślić  fragment tekstu o treści:  Kibice  
zrzeszeni w Płockim Stowarzyszeniu Sympatyków Piłki Ręcznej Handball Fans Wisła Płock prowadzili w  
tej  sprawie  obszerną  korespondencję,  zarówno  z  Urzędem  Miasta,  jak  również  z  PKN  Orlen  S.A.  
postulując  rozdział sekcji. W związku z tymi postulatami....

Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: “Dziękuję za udzielenie głosu. Panie Przewodniczący! 
Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Na samym początku chciałbym zwrócić się 
do Panów Prezydentów,  by  na przyszłość,  gdy przedstawiacie  Państwo Radnym zaopiniowanie 
jakiejkolwiek  uchwały,  to  prosilibyśmy  na  Komisjach,  by  była  osoba,  która  udzieliłaby  nam 
merytorycznych odpowiedzi na nasze zapytania.  Na Komisji Polityki Społecznej nie było osoby,  
która  mogłaby  udzielić  nam  odpowiedzi  na  nasze  zapytania,  a  więc  poproszono  Prezydenta 
Kuberę,  który  wszedł  dosłownie  w  ostatniej  chwili  na  Komisję,  jak  już  mieliśmy  wychodzić. 
Natomiast na Komisji Gospodarki Komunalnej znowu nie było nikogo. Chyba to nie tak powinno 
funkcjonować.  A  wracając  do  uchwały  –  po  zapoznaniu  się  z  treścią  przedstawionej  uchwały,  
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zabrakło mi kilka zasadniczych informacji na temat funkcjonowania nowo tworzonej Spółki. Myślę, 
że wszyscy przypuszczaliśmy, że PKN Orlen wcześniej czy później postawi Ratuszowi takie  warunki  
co  do  dalszego  sponsorowania.  Natomiast  ja  chciałbym  uzyskać  od  Pana  Prezydenta   wiele 
ważnych informacji,  więc pozwolę sobie zadać kilka znaczących pytań. Pierwsze z nich to – jaki 
wysoki budżet będzie miała nowa Spółka Sekcja Piłki Ręcznej w nowym sezonie? Dlaczego Radni 
nie otrzymali na czas Statutu Spółki? Dopiero w dniu dzisiejszym odebraliśmy ze skrzynek. Kiedy 
Spółka zacznie wreszcie funkcjonować? Gdzie będzie miała siedzibę? Kto będzie w Zarządzie i w 
Radzie Nadzorczej i jak będzie podzielona, bo wiemy, że część weźmie Orlen, część weźmie Ratusz? 
I jak będzie wyglądał schemat organizacyjny Spółki i ile osób będzie zatrudnionych? Kto będzie 
odpowiedzialny za politykę transferową? Czy będzie to Pan, który do tej pory to robił, jak widać, z  
mizernym skutkiem? Czy osoba odpowiedzialna za politykę transferową wreszcie zauważy również 
nasze płockie młode talenty? Mam tu na myśli piłkarzy, którzy kończą karierę na etapie juniora, 
dlatego....”

Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  “Panie Tomku, może troszkę 
wolniej, bo Panowie Prezydenci nie zdążą notować. Może odpowiedzą już na tą część.”        

Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: “Jeszcze trzy punkciki tylko.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “To może troszkę wolniej, żeby 
zdążyli zanotować.”

Pan Radny  Tomasz Maliszewski  powiedział: “Czy osoba odpowiedzialna za politykę transferową 
wreszcie zauważy również nasze płockie młode talenty? Mam tu na myśli piłkarzy, którzy kończą  
karierę na etapie juniora, dlatego że w płockiej Wiśle nie ma dla nich miejsc. Tak na marginesie 
przypomnę, że Wisła zdobywała ze swoimi zawodnikami z Płocka Mistrzostwo Polski oraz Puchar 
Polski. Panie Prezydencie, z iloma i z którymi zawodnikami nie zostały przedłużone kontrakty i z kim 
na tą chwilę podpisano? Jakich sponsorów udało się do tej pory pozyskać dla tej Spółki i jaką wizję 
nowej Spółki ma Prezes Miszczyński i jakie cele postawione są przed Panem Prezesem? Dziękuję.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “Tak a propos, Panie Tomku, na 
część pytań, to  Pan chyba uzyskał odpowiedź wtedy, kiedy był na Komisji Pan Prezydent Kubera. To 
jest taka moja sugestia. [...]”  

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  “Panie  Przewodniczący! 
Wysoka Rado!  Budżet,  czyli  kontrakt  z  Orlenem,  to  jest  7  mln zł.  Znaczy  z  Orlenem,  bo to  już 
Państwo  wiecie,  utworzenie  oddzielnej  Spółki,  jest  wymóg  sponsora  strategicznego.  On  życzy 
sobie,  żeby  to  działało  oddzielnie  od  piłki  nożnej.  Ta  Spółka  została  stworzona  przez  Klub.  
Następnym warunkiem jest to, żeby ona była własnością Miasta, stąd dzisiaj podjęcie tej uchwały. W 
międzyczasie projektowane, a w zasadzie parafowane jest porozumienie o współpracy, czyli taka 
umowa  sponsoringowa,  która  zakłada  tutaj  7  mln  zł  na  sekcję  piłki  ręcznej,  z  czego  4  mln 
gwarantowane,  3  mln  uzależnione  od  wyników  sportowych.  Statut  Spółki  dzisiaj,  Pan  Radny 
powiedział,  Państwo otrzymaliście z  tego powodu, że ona dopiero w dniu wczorajszym została 
dopiero zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Organy Spółki, pytał Pan Radny chyba o 
to. Zresztą mam wrażenie, jakby Pan Radny wiedział, bo już Pan posługiwał się nazwiskiem Pana  
Prezesa. Więc Zarząd to jest: Pan Andrzej Miszczyński Prezes Zarządu, na dzień dzisiejszy, na dzien 
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rejestracji – może tak powiedzmy, dlatego że jednym warunkiem później Orlenu jest to, żeby jeden 
z  członków  Zarządu  był  kierowany  przez  Orlen,  przyglądał  się  finansom.  W  zasadzie  w  tymże 
porozumieniu, w tej umowie, takie warunki Orlen określa, prawda, chcą zadbać o prawidłowość 
wydatkowania środków, które dają. Rada Nadorcza, na dzień dzisiejszy, dzień rejestracji: Krzysztof 
Izmajłowicz – Przewodniczący, Wiceprzewodniczący – Pan mec. Wojciech Petecki, Sekretarz Rady – 
Pani Magdalena Jagielska. I chcę zaznaczyć tutaj,  że jest to skład Rady w zasadzie do rejestracji. 
Tutaj Pan Prezydent deklaruje otwartość w stronę środowiska kibiców i nie tylko. Także sprawa nie 
docelowa, jeśli chodzi o tą Radę Nadzorczą. Być może za parę dni już okaże się, że ten skład będzie  
wyglądał  inaczej.  Po  prostu  do celów  rejestracji  trzeba  było  osoby uprawnione  powołać.  Chcę 
jeszcze  powiadomić,  że  we  wtorek  przyszły  planowana  jest  konferencja  prasowa,  duża,  z 
przedstawieniem  stanowiska,  wytycznych,  wszystkich  szczegółowych  informacji  dotyczących 
funkcjonowania zarówno sekcji piłki nożnej, jak piłki ręcznej. Pan Radny pytał również o schemat 
organizacyjny,  o  to  kto  będzie  szkolił  lub  odpowiadał  za  nabór  zawodników,  o  podejście  do 
młodych  talentów.  To  poniekąd  są  trochę  takie  pytania,  jakie  byśmy  zadawali,  nie  wiem, 
jakiemuś klubowi europejskiemu. To nie jest jeszcze ta nasza Spółka i nie możemy jej tak w tym  
momencie  przepytywać.  Natomiast  z  tego,  co  wynikało  z  rozmów  z  Panem  Prezesem,  to  ma, 
wydawałoby  się,  chyba  bardzo  dobrą,  taką  świeżą  wizję,  na  funkcjonowanie  Klubu,  z  dużym 
naciskiem na wykorzystanie młodych talentów, jak to Pan Radny zauważył. Tu wydaje mi się, że 
pogląd jaki reprezentuje Pan Radny, jest bardzo zgodny z tym, co zapowiadał Pan Prezes Spółki.  
Dziękuję.”

Pan Radny  Piotr Nowicki  powiedział: “Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Znowu sytuacja jest 
taka, jak przy poprzednim materiale. O tyle inna, że w porządku obrad Komisji Skarbu był materiał  
dotyczący …. była ta uchwała,  ale niestety nie było osób, które mogły w sposób kompetentny  
udzielić informacji. Natomiast te informacje, które do nas dotarły, były jakby, stały w sprzeczności, z  
tym, co ponoć opowiadał Pan Prezydent Kubera na innej Komisji. W związku z tym ja chciałem się 
zapytać, dlaczego to taka dziwna droga została przyjęta, że najpierw Spółka Wisła Płock utworzyła 
spółkę  –  córkę,  później  my  tą  spółkę  –  córkę  będziemy  przejmować  ?  Dlaczego  taka  dziwna 
procedura? Dlaczego nie można było po prostu utworzyć takiej  spółki  i  w sposób znaczący by 
zostało to uproszczone? Natomiast dodatkowe mam pytanie związane z  porozumieniem, które jak 
Pan tutaj, jak powiedział Pan Prezydent Zawidzki, jest parafowane. W związku z tym ja bym chciał  
otrzymać tekst  tego porozumienia,  które  Państwo podpisaliście  z  Orlenem,  do wglądu.  To  jest 
pierwsza sprawa.  I  prosiłbym o wyjaśnienie następującej  kwestii.  Na jednej  z  poprzednich Sesji 
Rady  Miasta  Płocka  przedstawiciel  Orlenu  powiedział,  iż  w  miesiącach  wrzesień,  z  tego  co 
pamiętam, może mogę pomylić, ale chyba nie, w miesiącach wrzesień, październik zeszłego roku 
Orlen  przedstawił  Prezydentowi  Miasta  Płocka  umowę,  która  miała  regulować  współpracę  w 
zakresie  Wisły  Płock.  I  w  ramach  tamtej  umowy,  którą  on  przedstawiał,  były  oczywiście  środki 
finansowe na sekcję piłki nożnej. Z racji tego, że Prezydent Miasta Płocka jakby nie zajmował się 
tym dokumentem, i z racji tego, że w wyniku różnych błędów związanych z prowadzeniem Spółki  
Wisła Płock, doprowadzono do tego, że ta drużyna spadła do niższej klasy rozgrywkowej, to dziś 
słyszymy, że już Orlen nie będzie finansował sekcji piłkarskiej Wisła Płock - sekcji nożnej w Wiśle 
Płock. W związku z  tym prosiłbym o skomentowanie tego, co ja powiedziałem i ustosunkowanie się  
do tego i powiedzenie, czy w momencie, kiedy byśmy tą umowę podpisali wtedy, kiedy została  
nam przedstawiona przez Orlen, to dziś mielibyśmy zapewnione finansowanie sekcji  piłkarskiej.  
Czyli dwie kwestie. Kwestie – dlaczego w ten sposób została stworzona ta Spółka i kwestie umowy.  
I  jednocześnie  jeszcze  bym  prosił,  jak  Pan  Prezydent  będzie  mówił  na  temat  tej  umowy,  to 
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prosiłbym  też  o  określenie  jak  jest  uregulowana  współpraca  w  kwestii  hali  widowiskowo  – 
sportowej z Orlenem. Dziękuję.”

Pan Radny Stanisław Kwiatkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “Ja mam 
dwa pytania, Panie Prezydencie.  Czy istnieje jakiś wiarygodny dokument, który mówi o tym, że 
Orlen chce podziału tej Spółki? Czy to może jest wymysł, nie wiem, kibiców, Radnych, czy może 
Pana Prezydenta? Czy istnieje taki dokument? Bo wiem, że zawsze Pan Prezydent przekonywał nas,  
że trwają negocjacje w zakresie finansowania Sportowej Spółki Akcyjnej. I drugie moje pytanie jest  
– obawiam się, czy to podział tej Spółki nie jest likwidacją tej Spółki przez podział. Czy w Polsce, w  
świecie, istnieją przekłady, że poprawia się wyniki sportowe spółek, przepraszam – sekcji, poprzez 
rozdrabnianie klubu? I trzecie pytanie, spojrzałem w  tej chwili w statut, siedzibą Spółki jest Płock.  
Czy rejestrując Spółkę nie powinno się wskazać dokładnie miejsca, które jest siedzibą Spółki, bo 
samo Miasto Płock to jest jakaś dziwna siedziba Spółki? Dziękuję bardzo.”    

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  “Pytanie  Pana  Radnego 
Kwiatkowskiego. Tak, na piśmie ten wymóg został zawarty w umowie o współpracy. To jest wymóg  
Orlenu. Chciałbym przypomnieć, że Orlen od kilku lat usiłował wydostać się z matni sponsorowania 
piłki nożnej, nie tylko Klubu, czy sekcji  naszej,  tylko w ogóle  z piłką nożną deklarowali  głośno, 
publicznie: nie chcą mieć nic wspólnego, zważywszy na afery, jakie dotykały ten sport. I w efekcie,  
konsekwnetnie  o  tym  mówią  co  roku.  Dobrnęliśmy  do  etapu,  w  którym  mówią:  możemy 
sponsorować,  ale  tylko piłkę  ręczną  i   możemy sponsorować  tą  piłkę  ręczną,  jeżeli  to  będzie  
podmiot  niezależny.  To  jest  zapisane  w  tej  umowie  o  współpracy  na  dzisiaj  parafowanej,  nie  
podpisanej rzeczywiście. Wyraźnie wyznaczona jest tam droga, że Klub utworzy spółkę – córkę, 
następnie Miasto ją  przejmie,  a  możemy tylko odkupić.  Myślę,  że  to było podyktowane takimi  
względami  bardzo  praktycznymi.  Otóż  odkupienie  samej  Spółki,  czyli  zapłacenie  jakiejś  tam 
wartości udziałów, to jest żaden problem, natomiast jeżeli to ma stanowić oddzielny organizm, to 
trzeba jeszcze przeprowadzić procedurę wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.  I jest 
łatwiej to zrobić Klubowi, niż Miasto by miało siłami zewnętrznymi tego dokonywać, więc po prostu 
takie względy praktyczne. Spółka jako taka wejdzie w posiadanie Miasta, a następnie trzeba będzie  
odkupić  tą  część  zorganizowaną.  To  się  dzieje  dzisiaj.  Jest  to  wydzielane  przez  Klub.  Mówię  -  
praktycznie  lepiej,  bo  od  środka  jest  to  organizowane.  Czy  piłka  nożna,  jeśli  wcześniej  byłoby 
podpisane takie porozumienie, miałaby zapewnione finansowanie? - Nie. Ma to związek z tym … to 
znaczy nie ma, w zasadzie, związku z  tym, czy byłaby w II lidze, w I lidze, czy nawet by awansowała  
do ekstraklasy, bo Orlen powiedział: koniec, nie finansujemy piłki nożnej.  Także tu nie ma opcji  
takiej, że jeżeli coś innego by się wydarzyło w tej sekcji, to Orlen by chciał pozostać, bo to jest,  
mówię, konsekwentne dążenie, nie od dzisiaj przecież, do tego, żeby z piłki nożnej odejść. Siedziba 
wskazana – Płock. Jak widać, skoro Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował Spółkę, jest odpowiednim 
wpisem, nie ma tu żadnego prawnego uchybienia. Myślę, że to jest po prostu zostawienie sobie 
możliwości na przyszłość,  gdzie ta siedziba będzie się  miała mieścić, bo to przecież też Zarząd 
będzie  miał  coś  do powiedzenia.  Praktyka normalna.  A  Krajowy Rejestr  Sądowy  naprawdę  jest 
bardzo  wymagający  i  wszelkie  uchybienia  to  powodują,  że  taki  wniosek  się  oddala,  trzeba 
wprowadzać korekty, ponownie składać. Wszystko jest w porządku, Panie Radny.  Dziękuję. “

Pan Radny  Stanisław Kwiatkowski  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “[...] Czy 
czerpaliśćie skądś jakieś wzory?
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Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zapytał: “Jeśli chodzi o wskazanie Miasta 
jako siedzibę?”

Pan Radny Stanisław Kwiatkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “Nie, czy 
dzielenie Klubu na sekcje, gdzieś żeście podpatrywali sprawę? [...]”

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  “Ja  nie  potrafię 
odpowiedzieć.  Troszeczkę, jak Państwo wiecie,  mam to z dobrodziejstwem inwentarza dzisiaj  tą 
sprawę,  ponieważ  nie  ma  Prezydenta  Kubery.  Ja  myślę,  że  to  jest  praktyka  taka  zupełnie 
nieznacząca,  jeśli  chodzi  o  istotę  funkcjonowania  Klubu.  Wiem,  że  Kielce  w  tej  chwili  będą 
prywatyzowały w ogóle, jeśli chodzi o Koronę Kielce, tak, chcą sprzedać w ręce prywatne, więc te  
formuły będą bardzo różne. Dla nas determinantą do takiego rodzaju postępowania jest wymóg 
Orlenu i zachowanie sponsoringu dla piłki ręcznej. Dziękuję.”   

Pan Radny Grzegorz Lewicki powiedział: “Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja też otrzymałem 
dzisiaj  ten  statut  i  patrzę  na  takie  zapisy,  że  członków  pierwszej  Rady  Nadzorczej  powołuje 
Właściciel, prawda. Usłyszeliśmy nazwiska trzech członków Rady Nadzorczej, ale zaniepokoiło mnie 
jedno,  to  co  powiedział  Pan  Prezydent  Zawidzki  odnośnie,  że  jest  to  początkowy  skład  Rady 
Nadzorczej,  a  jaka  ta  Rada  Nadzorcza  będzie,  zobaczymy,  może  znajdzie  się  tam  miejsce  dla 
kibiców. Mnie się wydaje, Panie Prezydencie, że z założenia jest to zły model zarządzania. Ja już na 
Komisji pytałem i nie chciałbym tego powtarzać, że żeby nie było takiej sytuacji, że przyjadą kibice i 
będą krzyczeli, że: Rada Nadzorcza to my. I ci kibice mieli prawo tak krzyczeć, bo jeżeli jest taka  
Rada Nadzorcza, jaka jest, jeżeli Rada Nadzorcza nadzoruje w ten, a w nie inny sposób Zarząd, to  
nawet kibice, którzy oprócz tego, że znają się na piłce i kochają Klub, a nie znają się na różnego  
rodzaju  pracach  menadżerskich,  mają  rację.  Dlatego  wcale  nie  dziwi  mnie  fakt,  że  Pan  nie  
powiedział,  że  może  jednego  z  członków  Rady  Nadzorczej  wytypuje  Rada  Miasta,  która  tak 
naprawdę  podejmuje  decyzje.  A  tak  naprawdę,  to  mi  się  wydaje,  że  to  jest  odzwierciedlenie 
określonej polityki, że Rada Miasta to jest określona grupa ludzi, a są tacy, którzy i tak przegłosują  
to, co Pan Prezydent będzie chciał. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie moje jest takie. W  
Statucie jest napisane, że członków pierwszego Zarządu też wybiera Właściciel. Usłyszeliśmy już, że 
pierwszym Prezesem jest Pan Miszczyński. Moje pytanie jest takie – dlaczego go tutaj dzisiaj nie 
ma? Poza tym, jeżeli nie mógł być Pan Miszczyński, to i tak pierwszy Zarząd powołuje Właściciel.  
Może mógł być drugi, udzieliłby nam kilku interesujących informacji na te pytania, które nas jako 
członków Rady Miasta nurtują. Bo ktokolwiek by tej decyzji nie podejmował,  o funkcjonowaniu 
Klubu, to i tak to odium spada na Radę Miasta. Nikt nie patrzy, czy głosował Iksiński, czy Ygrekowski, 
tylko się mówi: Rada Miasta zagłosowała. Bez względu na to, jak, czy to są dobre, czy złe te decyzje,  
to Rada Miasta za nie odpowiada. Ja się absolutnie nie uchylam od tego, że nie chcę odpowiadać za 
te decyzje, tylko że tak naprawdę, jest wiele decyzji Rady Miasta, z którymi ja się nie zgadzam, albo  
nie do końca zgadzam, a mimo wszystko muszę je firmować. Dziękuję bardzo.”               

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  “Panie  Przewodniczący! 
Wysoka  Rado!  Rozumiem  obawy  Pana  Radnego,  ale  pragnę  zauważyć,  że  dzisiaj  Państwo 
rozważacie dylemat, czy piłka ręczna w Płocku ma istnieć, czy też nie. Natomiast rozważanie o tym, 
jaki  to  będzie  model  zarządzania,  w  jaki  sposób  funkcję  będzie  sprawował  Zarząd,  kto  będzie 
szkoleniowcem, to jest zupełnie dalszy etap działaności sportowej. Nie dojdziemy do tego etapu,  
dopóki  Państwo  nie  powiecie:  tak,  utwórzmy  piłkę  ręczną,  bo  to  jest  jedyna  możliwa  forma 
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utrzymania tej sekcji w Płocku, tak, bo sponsor się jasno określił. I o tym dzisiaj decydujemy. Pewnie  
niejednokrotnie  będzie  jeszcze  szansa  rozmawiać  na  temat  założeń  taktycznych,  chociażby  z 
trenerem.  Ja  Pana  Radnego  chciałbym  uspokoić.  To  nie  będzie  tak,  że  oczywiście  kibice  będą 
stanowili  100%  Rady  Nadorczej,  ale  jak  powiedziałem,  jest  to  formuła  otwarta  do  dialogu.  W 
zapisach o współpracy z Orlenem, i pozowlę sobie ujawnić część tego, bo to ma charakter poufny,  
ale przecież nie zostało podpisane, tylko parafowane na razie,  więc myślę,  że większego zła nie 
robię,  bo przecież ta treść ostateczna jeszcze może w różny sposób wyglądać.  Dzisiaj  te zapisy 
znajdują się w Orlenie do akceptacji  tamtego Zarządu. Ale zakłada się, że 50% członków liczby  
Rady Nadzorczej będzie wskazywał Orlen, więc te pozostałe 50%  w wymaganych widełkach, które 
określone są w statucie, wskaże Prezydent Miasta mając takie uprawnienie. Być może rzeczywiście  
będzie to jakiś reprezentant kibiców. I myślę, że temat otwarty, jeżeli  Państwo Radni również by 
widzieli wskazanie jakiegoś członka Rady Miasta. Nie, niemożliwe, w zasadzie, dlatego że Państwo 
Radni nie możecie być członkami rady nadzorczej żadnej spółki. Ale powiedzmy, wskazać innego 
jakiegoś niezależnego, zaufanego.[...] Są pewnie jakieś możliwości, żeby tutaj się porozumieć, jeżeli 
Pan Radny ma taką potrzebę i żeby rzeczywiście ktoś Radę Miasta mógł reprezentować  w Radzie 
Nadzorczej.  Nie  widzę  problemu.  Członkowie  Rady  Nadzorczej  będą  pełnili  swoje  funkcje  bez 
pobierania  wynagrodzenia.  Nie  wiem,  czy  nadal  są  zainteresowani,  ale  taki  zapis  w  tymże 
porozumieniu  widnieje.  Orlen  wskaże,  o  czym  już  mówiłem,  jednego  członka  Zarządu,  tego 
odpowiedzialnego za sprawy finansowe. Oczywiście wgląd do dokumentacji finansowej Orlen jako 
sponsor sobie zapewnia. Czyli chcą mieć realny wpływ na funkcjonowanie Spółki, jako że to właśnie 
pieniążki od nich będą w tej Spółce wydatkowane. Myślę, że wyczerpałem. Dziękuję.”        

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: “Parę lat temu, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, jako 
Rada Miasta Płocka na wniosek Pana Prezydenta podjęliśmy decyzję o przejęciu całej Wisły Płock. 
Taką Pan Prezydent miał wizję funkcjonowania, taką miał potrzebę. Niestety doprowadziło to do 
tego,  że  cała  potęga  Wisły  Płock  legła  w  gruzach  i  z  drużyny,  która  zdobywała  Puchar  Polski, 
jesteśmy teraz w III klasie rozgrywkowej. Można powiedzieć, że jest to po prostu klęska. Ale to taki 
plan polityczny miał wtedy Pan Prezydent Milewski. Ale niestety z tego, co Pan Prezydent Zawidzki 
w tej chwili powiedział, i z tego, co mówił przedstawiciel Orlenu na Sesji poświęconej Wiśle, to ktoś 
się  mija  z  prawdą  -  albo  Pan  Prezydent  Zawidzki  się  mija  z  prawdą,  albo  mija  się  z  prawdą  
przedstawiciel Orlenu. A są to kwestie dla płocczan niesłychanie istotne. Bo przedstawiciel Orlenu 
powiedział, że w porozumieniu, które miało być podpisane pomiędzy Prezydentem Milewskim a 
Orlenem i do którego Orlen ponaglał Prezydenta, żeby podpisał je jak najprędzej, było zapisane, że  
na sekcję piłki nożnej Orlen przeznacza środki finansowe. To porozumienie nie zostało podpisane. 
Czyli nie dość, że w wyniku działań podjętych przez Prezydenta Wisła spadła do dawnej III ligi, to  
jeszcze na dodatek doprowadziliście Państwo do tego, że zostały utracone środki finansowe od 
głównego sponsora.  To już  w ogóle jest rozpacz maksymalna. W związku z tym ja bym prosił, żeby 
Pan Prezydent, może Zawidzki, jeżeli dziś działa w imieniu Prezydenta Milewskiego, zadeklarował, 
że te wszystkie dokumenty, o których ja tutaj mówię, że one zostaną upublicznione. Bo nie dość, że  
my dzisiaj  rozmawiamy o tym, żeby Miasto przystąpiło do Spółki,  to  nawet nie macie Państwo 
dokumentu, który by stwierdzał wolę Orlenu, bo de facto nie podpisaliście tego dokumentu. I dziś 
Rada Miasta Płocka będzie podejmowała decyzję. To mi trochę przypomina czas, kiedy  Rada Miasta 
Płocka podejmowała decyzję o przejęciu Wisły Płock, wtedy nie było żadnych dokumentów i nie 
mieliście Państwo żadnej wiedzy, znaczy żadnej to jest oczywiście pewnie nadużycie z mojej strony, 
ale nie byliście świadomi tego, jakie są to koszty związane z prowadzeniem tej Spółki, bo takie były 
fakty.  I  też Rada Miasta  podjęła taką decyzję.  Dziś  będziemy podejmowali  decyzję  i  znowu nie 
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wiadomo  czy  tak  naprawdę  to  ten  sponsor  strategiczny  to  wyraził  taką  wolę,  bo  nie  ma  
podpisanego dokumentu. W związku z  tym działamy troszeczkę na chybcika. Natomiast to są takie 
sprawy może związane z tą uchwałą, może istotne, może mniej istotne, natomiast rzeczą kluczową  
dla  mnie  jest  usłyszenie  odpowiedzi,  zobaczenie  dokuemntów,  czy  rzeczywiście  poprzez 
zaniechanie Prezydenta Miasta Płocka doprowadzono do tego, że nie ma umowy sponsorskiej, w 
której Orlen deklaruje się do finansowania sekcji piłki nożnej, bo nie wyobrażam sobie, żeby Miasto  
Płock odstąpiło zupełnie od finansowania sekcji piłki nożnej i w związku z tym ta sekcja upadła.  
Takiej  informacji  Miastu  i  kibicom  nie  możemy  przekazać.  W  związku  z  tym   de  facto  cała 
odpowiedzialność  finansowa  za  sekcję  piłki  nożnej  spadnie  na  budżet  miasta  Płocka.  I  to  już  
zupełnie  będzie  kuriozalna  sytuacja,  że  Miasto  będzie  finansowało  komercyjny  klub  sportowy.  
Dziękuję.”    

Pan  Radny  Arkadiusz  Iwaniak  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  “Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja na początek chciłabym tylko dodać, że oczywiście na Komisji 
Inwestycji, czyli czwartej kolejnej, też nie było osoby, z którą moglibyśmy porozmawiać na temat 
merytorycznie i myślę, Panie Przewodniczący, że trzeba by się nad tym na te kilka miesięcy przed 
wyborami zastanowić,  jak to dalej  organizować, bo to jest jakby takie zapytanie skierowane do 
Pana podwójnie, bo po pierwsze – wtedy, gdy zadajemy pytanie na Sesji, Pan mówi, że są od tego 
Komisje,  jak  chcemy  zadawać  pytania  na  Komisjach,  to  się  okazuje,  że  Komisja  jest  
nieprzygotowana, albo po prostu ktoś nie przychodzi bo, nie wiem, boi się tematu, nie chce, itd. A  
więc to jest jakby  tyle tytułem wstępu. Druga rzecz, którą chciałbym poruszyć, to jest to, że miałem 
taką  nadzieję,  po  tych  nieobecnościach  na  Komisji,  że  dzisiaj  na  Sesji  wyjdzie  ktoś  i  powie:  
słuchajcie, faktycznie nie udało nam się, po pierwsze, podpisać dobrej umowy sponsorskiej z PKN,  
która  zabezpiecza  dwie  sekjce:  piłki  nożnej  i  piłki  ręcznej.  To  co  powiedział  przed  chwilą 
Przewodniczący  Nowicki  jakby dosadnie obrazuje  tą  opieszałość.  Przecież  mogliśmy tą  umowę 
podpisać już praktycznie rok temu, co potwierdził tutaj przedstawiciel Orlenu, że to wynika tylko 
jakby z naszej niechęci, i uratować jakby te dwie sekcje. A po drugie myślałem, że ktoś wyjdzie i  
powie:  słuchajcie,  faktycznie  nie  poszło nam z  tą  piłką  nożną,  jesteśmy w II  lidze,  ale  możemy 
uratować jeszcze piłkę ręczną i zróbmy to poprzez podział. To jest jedyna droga by uratować piłkę 
ręczną,  która  też  idzie  jakby chyba jak  na razie  pod tym  zarządzaniem  Prezesa  Ożoga  w złym 
kierunku. Ktoś jest za to odpowiedzialny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz - jeśli w Radzie Nadzorczej  
znowu słyszę nazwisko Izmajłowicz, to jeśli spojrzę na Radę Nadzorczą Wisły Płock, to zdaje się, że  
ten Pan tam też był, czyli nie kontrolował Sportowej Spółki Akcyjnej. W jakiś sposób będzie to dalej  
czynił  w tej  sekcji  piłki  ręcznej.  Kolejna rzecz  – odnoszę wrażenie,  że  dzisiaj  chcemy na maksa  
zrzucić winę na PKN Orlen za ten jakby taki rozdział. Rozdział, który zakończy się niestety tym, o 
czym wspomniał Pan Przewodniczący Kwiatkowski, likwidacją pewnie sekcji piłki nożnej, która za 
chwilę będzie w lidze okręgowej, jeśli taka jest, nie jestem tu fachowcem, i tak to się zakończy.  A  
więc kolejna rzecz, o którą chciałbym zapytać - co dalej i czym  będzie zajmował się, ja wiem, że to 
nie jest ta uchwała, ale myślę, że przy tym warto słowo powiedzieć, czym będzie zajmował się dalej  
Prezes Ożóg, czym będzie zarządzał, jak wygląda jego kontrakt i czy dalej będzie funkcjonował w 
tej Spółce? A przecież to on odpowiada, on osobiście, i Prezydent Miasta Płocka za to, jak wygląda  
dzisiaj piłka nożna i piłka ręczna, która  chcielibyśmy, żeby była w najlepszej pozycji, jeśli chodzi o 
rankingi.  Kolejna  rzecz,  tak  na  czysto  wyborcza,  która  mnie  tutaj  poruszyła.  Otóż  takie  nagłe 
otwarcie: proszę bardzo, kibice, przecież jak chcą, to mogą być w Radzie Nadzorczej, co prawda 
niepłatnej, ale mogą być.  Dlaczego do tej pory mówili o tym i  nie mogli być? Czy też w Sportowej 
Spółce Akcyjnej, jeśli chodzi o sekcję piłki nożnej, też będą mogli zasiadać w Radzie Nadzorczej, czy  
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tylko tutaj po to, żeby jeszcze tych chłopaków jakoś tam zadowolić? Kolejna rzecz o inwestycje, jeśli  
chodzi  o  stadion.  Planowaliśmy  dużą  inwestycję,  a  chcieliśmy  przygotować  ten  stadion  do 
rozgrywek w I lidze, co dalej się stanie z tym stadionem, czy będzie wyglądał za kilka lat tak, jak  
stadion na Stoczniowcu? To jest kolejna rzecz. Jeszcze jedno pytanie. Powiedział Pan, że Pan Prezes  
Mierzejewski, jeśli nie mylę nazwiska, jeśli tak to przepraszam, Miszczyński, przepraszam bardzo,  
zdaje się, że ma wizję – to zdaje się, czy ma taką wizję? I szkoda, że go tu nie ma i nie możemy się  
jakby z tą wizją zapoznać, tym bardziej, że dla mnie osobiście jest to trudna decyzja głosowania za  
tą uchwałą i ewentualny rozdział, tym bardziej, że to co powiedział Przewodniczący Nowicki, dzisiaj 
znowu  mamy  wiele  niewiadomych  i  potem  nagle  wyjdzie  szydło  z  worka,  że  ktoś,  coś,  gdzieś 
czegoś nie dopowiedział, że trzeba coś zapłacić i Spółka ma problemy finansowe. I ja bym, Panie  
Prezydencie chciał, żeby Pan konkretnie powiedział: nie, nie było możliwości sponsorowania piłki 
nożnej  przez  Orlen  i  ta  umowa,  która  została  nam  przedstawiona  w  zeszłym  roku  2009,  nie  
obejmowała piłki  nożnej.  Jednoznacznie.  Bo ja ewentualnie wtedy poproszę o dokument,  który 
PKN Orlen przedstawił nam i wtedy zobaczymy, kto ma rację, czy to jest dzisiaj zwalanie winy tylko i  
wyłącznie na PKN Orlen,  że musimy te  dwie sekcje  rozdzielać,  czy  też  to są:  jakaś  opieszałość,  
zaniechanie, nie mówiąc o zarządzaniu Klubem. Dziękuję.” 

Pani Radna Elżbieta Gapińska powiedziała: “Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Szanowni 
Państwo! Po raz kolejny zgadzam się z moimi kolegami z lewicy. Otóż powiem tak - chciałabym 
mieć ja,  tak jak Pan Prezydent mówił  o  realnym wpływie na działanie Spółki,  realny wpływ na 
podejmowanie  moich  decyzji.  Ja  takiego  wpływu  nie  mam,  ponieważ  Państwo  mi  to  bardzo 
utrudniacie.  Ja szanuję,  że  Pan dzisiaj  miał  odwagę przyjść  do nas i  nam tutaj  odpowiadać na  
pytania,  na  które  powinien  odpowiedzieć,  po  pierwsze,  Pan  Prezydent  Kubera,  po  drugie  Pan 
Prezydent nasz - Pan Prezydent Milewski. Nie wiem dlaczego obydwu Panów Prezydentów nie ma. 
Jestem  tym  faktem  zdumiona.  Ja  bym  chciała  dalej  idącą  tutaj  taką  prośbę  mieć  do  Pana 
Przewodniczącego. Po pierwsze chciałabym, żeby Pan Przewodniczący odpowiedział  mi na dwa 
pytania.  Mianowicie,  czy  na  dzisiejszą  Sesję  Rady  Miasta  Płocka  zostali  zaproszeni:  Pan  Prezes 
Miszczyński i przedstawiciel Orlenu. Jeżeli nie zostali zaproszeni, ja bardzo bym prosiła o godzinną 
przerwę i proszę, jeżeli jest taka możliwość, bo myślę, że Pan Prezes Miszczyński pewnie gdzieś  
przebywa tutaj,  więc  proszę o to, żeby Pan Prezes Miszczyński pojawił się na Sesji Rady Miasta  
Płocka i  gdyby mógł  nam odpowiedzieć przynajmniej  jaką ma wizję  funkcjonowania  tej  sekcji.  
Dlatego że,  proszę  Państwa,  już  raz,  powiem  tak  to,  na  wariackich  papierach  podejmowaliśmy 
decyzję, jeśli chodzi o właśnie przejęcie Spółki Sportowej Wisła Płock. Ja pamiętam i przypominam 
sobie,  że  wielu  z  nas  Radnych  ostrzegało  Państwa  przed  pochopnie  podejmowaną  decyzją. 
Mielismy duże wątpliwości i wskazywaliśmy na duże niebezpieczeństwa, które się z tym przejęciem 
wiążą. Oczywiście pamiętam też,  jak byliśmy tutaj,  nie powiem że wyszydzani, ale to troszeczkę 
miało tego typu charakter postawa przynajmniej Pana Prezydenta Milewskiego i Pana Prezydenta 
Kubery i niestety okazało się, że mieliśmy bardzo dużo racji w naszych wątpliwościach i w naszych 
zapytaniach. Dlatego ja bardzo proszę,  Panie Przewodniczący,  o zarządzenie przerwy godzinnej 
przynajmniej  lub  takiej,  która  jest  potrzebna  do  tego,  żeby  sprowadzić  te  dwie  osoby,  które 
mogłyby nam odpowiedzieć na nasze pytania. Uważam, że to jest za bardzo poważny problem, 
żebyśmy  tak  sobie  lekko  przechodzili  do  porządku  dziennego  i  podejmowali  decyzję  przez 
głosowanie,  czy my chcemy,  czy nie chcemy,  bez jakiejkolwiek informacji.  Ja Państwu powiem, 
dlaczego tak radykalnie. Dlatego tak radykalnie, że obawiam się, że następnym razem nie będziemy 
mieli znowu okazji zapytać nikogo na ten temat, poniewaź nie będzie żadnej osoby, która by nam 
na  te  pytania  odpowiedziała.  Tak  było  na  wszystkich  prawie  Komisjach.  Na  moją  prośbę  po 
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oczekiwaniu  na  Komisji  Polityki  Społecznej  pojawił  się  Pan  Prezydent  Kubera.  Natomiast,  jak 
Państwo  słyszeliście,  na  innych  Komisjach  nie  było  osoby  kompetentnej,  która  mogłaby 
odpowiedzieć  na  pytania  Radnych.  Na  litość  boską,  proszę  Państwa,  czy  gdzieś  w  realnej 
demokracji  jest  taka sytuacja,  w której  Radni  podejmują decyzję,  która  rodzi  konsekwencje  nie 
tylko prawne,  ale również konsekwencje dla budżetu miasta Płocka i  nie mogą się dowiedzieć,  
dlaczego taką, a nie inną decyzję podejmują? Dziękuję.”               

Pan  Andrzej Miszczyński  Prezes Sekcji  Piłki  Ręcznej  – Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Płocku powiedział: “Witam Państwa! Oddaję się do Waszej dyspozycji. Czekam na pytania.” 

Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “Bardzo proszę, żebyśmy nie 
przedłużali. Mamy ogromny porządek, strasznie dużo punktów. Nie ma pytań do Pana Prezesa? To 
dziękujemy Panu Prezesowi.”

Pan  Andrzej Miszczyński  Prezes Sekcji  Piłki  Ręcznej  – Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Płocku  powiedział:  “Chciałbym,  żeby  ktoś  zadał  mi  pytanie.  Jestem  na  sali  tutaj  od  samego 
początku.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “Pan Prezydent, proszę bardzo.”

Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: “To raczej nie pytanie, tylko 
odpowiedź Panu Radnemu, Państwu Radnym. Ja powtarzam – Orlen zdecydowanie chciał i wyszedł 
z piłki nożnej, natomiast rok  obecny to jest rok przejściowy, gdzie jeszcze nie tracimy finansowania  
w sposób pośredni dla sekcji piłki nożnej, natomiast na skutek tej umowy, która ma być podpisana,  
piłka  nożna  nie  będzie  sponsorowana  przez  Orlen.  Z  pełną  świadomością  to  powtarzam.  I 
posługujemy się tutaj takimi wyrażeniami, że zwalamy na Orlen. Nic nie zwalamy na Orlen. Państwo 
Radni macie niepowtarzalną okazję uratować sekcję piłki  ręcznej  głosując za tą uchwałą.   To są 
warunki postawione przez Orlen. Jeżeli chcemy utrzymać sponsorów, to bardzo proszę przyjąć tą 
że uchwałę. Bo rozmawianie teraz  w ogóle o analizie sportu w Płocku, to jest trochę poza tematem.  
Tu jest jasne – albo piłka ręczna ma istnieć i chcemy pieniążki od Orlenu, podejmujemy uchwałę, 
albo nie. Wszelkie inne dyskusje jakby są trochę poza tematem. Z całym szacunkiem, nie wiem co 
się działo na Komisjach, nie wiem co odpowiadał również Pan Prezydent Kubera, ale to jest może 
temat na oddzielną debatę o sporcie.  Natomiast tutaj jest jakby konkretny problem do rozliczenia. I  
jeszcze  jedno mogę  powiedzieć,  co  by  nie  było,  już  tak  bardzo optymistycznie,  bo  Pan  Radny 
próbował na mnie wymóc takie oświadczenie, że oto zostanie zapoznany  z umową o współpracy,  
to się nazywa, w każdym razie taki dokument będzie przedstawiony. Ja z całą pewnością, tak..... 
umowa o współpracy, mogę powiedzieć, że Pan Radny z tym dokumentem się nie zapozna. Mówię  
dlatego, że jest to wymóg Orlenu. Oni zakazują w tymże projekcie, niemal gotowym do podpisu, że 
wszystkie informacje są informacjami poufnymi. Prosiliśmy o to, że przecież trzeba się tłumaczyć,  
rzeczywiście i przed Państwem również, o to, żeby tylko część z tych zapisów była objęta klauzulą:  
poufne. I Orlen w tej chwili ma nam odpowiedzieć na udzielenie jakich informacji wyraża zgodę.  
Więc odpowiedź, czy taki dokument będzie dostarczony w całości, już dzisiaj mogę powiedzieć z 
niemal 100%-ym prawdopodobieństwem, że takiego dokumentu do publicznej  wiadomości nie 
będziemy mogli przedstawić.”                

Pan  Andrzej Miszczyński  Prezes Sekcji  Piłki  Ręcznej  – Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w 
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Płocku  powiedział:  “Panie  Prezydencie  jeszcze,  jeśli  można.  Żeby  ułatwić  Radnym  decyzję,  jeśli  
mógłbym  w  jakimś  takim  telegraficznym  skrócie  przedstawić  pewne  założenia  do  koncepcji,  
uważam, że byłoby bardzo pomocne. “

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “Bardzo proszę, Panie Prezesie.”

Pan  Andrzej Miszczyński  Prezes Sekcji  Piłki  Ręcznej  – Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Płocku powiedział: “Proszę Państwa, zgodziłem się podjąć sprawowania funkcji Prezesa Wisły Płock 
w sytuacji takiej, kiedy rzeczywiście pytanie było czy piłka ręczna będzie miała finansowanie, czy 
też nie. Podjąłem się tej  misji, uznałem, że piłka ręczna jest dobrem tego miasta i muszę zrobić  
wszystko, żeby jako były wychowanek Wisły Płock, jako płocczanin, jako człowiek, któremu piłka 
ręczna jest bliska,  żeby do tego nie  dopuścić.  Nie  chcę robić  z  siebie  mesjasza piłki  ręcznej  w 
Płocku. Jestem daleki od tego. Ale nie mniej jednak, kiedy złożono mi tą ofertę, zapoznając się z  
warunkami umowy sponsorskiej, uznałem, że jeśli odmówię ktoś kiedyś może mieć do mnie o to 
pretensje. Jeśli chodzi o koncepcję, żeby nie przedłużać – moja koncepcja obejmuje lata 2010 – 
2015 z bardzo dużym naciskiem na rok 2013. Ta data wiąże się z dwoma faktami. Fakt pierwszy –  
będzie to okres, ten rok,  kiedy trzeba będzie negocjować kolejną umowę sponsorską z Orlenem. I  
pytanie - jakim zespołem Wisła Płock, Miasto Płock będzie dysponowało, czy będzie to zespół, z 
którym sponsor generalny będzie chciał się wiązać na dalsze lata, czy powie: pas. To jest pierwszy 
punkt. Drugi punkt – wszyscy, którzy interesują się piłką ręczną wiedzą, że po olimpiadzie w 2012 
roku  nastąpi  zmiana  pokoleniowa  w  reprezentacji  Polski.  Wisła  Płock  jest  w  tej  chwili  w 
szczególnym  momencie  i  jeśli  dobrze  wykorzysta  czas  do  roku  2013  jest  szansa,  że  w  tej  
reprezentacji po olimpiadzie w Londynie będą stanowili  trzon tej reprezentacji  zawodnicy Wisły 
Płock, zawodnicy z Płocka. Nie mówię o reprezentantach, których kupimy z zagranicy, tylko tych, 
których wyszkolimy i oni będą tym namacalnym efektem płockiego systemu szkolenia. Bo, z całym 
szacunkiem,  w  tej  chwili  wszyscy  mówią,  że  mamy fantastyczny  system  szkolenia,  zdobywamy 
mnóstwo złotych medali, i ja idę o krok dalej – ilu  mamy reprezentantów Polski? Z punktu widzenia  
sponsora  strategicznego,  z  punktu  widzenia  Miasta,  interesem  naszym  wspólnym  jest,  aby  na 
imprezach rangi mistrzowskiej, w Mistrzostwach Świata,  Mistrzostwach Europy, Olimpiadach, byli  
płocczanie. W związku z  tym patrząc na potencjał ludzki, który w  tej chwili jest w zespole, w klubie,  
powiedzmy  w  sekcji  piłki  ręcznej,  mamy  bodajże  9  reprezentantów  Polski  w  kategoriach 
młodzieżowych i juniorskich, którzy mają w tej chwili … w przedziale są wiekowym 17-19 lat. W 
2013 roku będzie to wiek 22 – 23 lata i jest to …. już w dzisiejszej piłce ręcznej, zawodnika w tym 
wieku nie można nazywać młodym zawodnikiem. Czyli mamy 3 lata, żeby ci ludzie rozwijali się  i 
godnie reprezentowali Płock, Wisłę, sponsora na najważniejszych imprezach mistrzowskich. Jak to 
zrobić? Słyszę głosy zewsząd, że tych ludzi należałoby hurtem do I zespołu wstawić i dać im szansę  
grania. To nie tak. Ja przeszedłem cały cykl szkolenia w Wiśle Płock od juniora młodszego do seniora 
z  epizodem  kilkuletnim  w  reprezentacji  Polski  i  wiem,  że  idąc  tą  drogą  wyrządzilibyśmy  tym 
młodym  chłopcom  wielką  krzywdę.  Moja  koncepcja  zakłada,  że  drugi  zespół,  który  będzie 
funkcjonował  w Wiśle od nowego sezonu,  w tej  już autonomicznej  Wiśle Płock,  będzie złożony 
wyłącznie  z  reprezentantów  Polski  reprezentujących  barwy  Wisły  Płock  w  kategoriach  junior, 
młodzieżowiec  i  uzupełniony  najzdolniejszymi  juniorami,  którzy  mają  potencjalne  szanse,  aby 
uzyskać  status  reprezentanta  kraju.  Tym  ludziom  trzeba  dać  szansę  grania  w  I  lidze  na  bazie 
zespołu, praktycznie to będzie filia młodzieżowej reprezentacji Polski. Nas jest nie stać w tej chwili  
na to, żeby ci młodzi zawodnicy jeździli na wycieczki, na mecze ekstraklasy i tracili szansę grania w I  
lidze i w ekstraklasie, a tak się bardzo często działo teraz. Wiem z własnego doświadczenia, że mając 
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18-19 lat,  istotnym dla rozwoju piłkarza  ręcznego jest,  aby w tym wieku rozegrał  jak najwięcej 
meczów o stawkę. Grając w I  zespole,  gdzie jest presja na wynik,  gdzie młodemu zawodnikowi  
wybacza się błędy, jest zupełnie inna jakość grania, niż w zespole, w którym on stanowi gwiazdę, on 
odpowiada za  ostateczny wyniki  i  na  nim jest  odpowiedzialność za popełnione błędy.   Jest to 
bardzo ważne w rozwoju młodego piłkarza. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, jest bardzo 
istotna – nie wolno zapominać,  że  to są 18 – 19-letni  chłopcy,  którzy muszą w sposób płynny 
przejść do obciążeń treningowych, jakie są w I zespole. W tym sezonie mieliśmy taki przykład, kiedy 
I zespół dopadła plaga kontuzji i zespół został, kadra zespołu uzupełniona młodymi zawodnikami. 
Kilku z nich natychmiast miało problemy z bardzo poważną kontuzją, jaką jest zerwanie więzadeł 
krzyżowych. Także w naszym interesie jest równiez, żeby tych zawodników przygotować, również 
pod względem mentalnym i pod względem obciążeń. W koncepcji tej II zespół nowej Wisły będzie 
niejako  kopią  I  zespołu,  to  znaczy  układ  mikrocyklu  treningowego,  pewne  zasady,  które  będą 
obowiązywały  w  I  zespole,  takim  samym  zasadom  będzie  podlegał  II  zespół  po to,  żeby  tych 
zawodników przygotowywać do pełnienia funkcji, podpisania kontraktu zawodowego. Czyli w  tej  
mojej koncepcji II zespół jest niejako elementem w procesie szkolenia, w którym zawodnicy będą 
podpisywali  półprofesjonalne  kontrakty,  powiedzmy  będą  to  stypendia,  i  ci,  którzy  są 
reprezentantami Polski i są celem transferowym, priorytetem transferowym I zespołu. Chcę, żeby w 
2013 roku Wisła Płock zbudowana była na reprezentantach Polski, głównie płocczanach, oraz jeśli  
mamy walczyć o najwyższe cele w kraju i konkurować  z drużyną z Kielc, również musimy myśleć o  
transferach  zagranicznych,  ale  transferach  nie  opartych  na  gwiazdach,  natomiast  na 
reprezentantach kraju tych, powiedzmy, którzy są na pozycji 14, 16 w kadrze, tzw. reprezentantów 
głodnych, którzy staną się gwiazdami w Wiśle Płock. Jest to ruch konieczny również ze względów 
finansowych, bo nie uważam, żeby Wisła Płock nawet mając dwukrotnie większy budżet, niż ten, 
który jest, było ją stać na wydawanie pieniędzy na gwiazdy. Nazwisko nie zawsze gwarantuje, że  
przerodzi  się  w  jakość,  a  ponieważ  kontrakty  są  zwykle  2-3-letnie  pomyłka  w pierwszym  roku  
kosztuje bardzo drogo. Jeśli są do mojej wypowiedzi jakieś pytania, to bardzo proszę.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  “Wydaje mi się, że Pan Prezes  
bardzo jasno i bardzo rzeczowo przedstawił swój plan, nawet na kilka lat. […] Ale bardzo prosiłbym 
o nie szczegółowe pytania, na które może Pan Prezes nie odpowiedzieć.”

Pani Radna Beata Szczytniewska powiedziała: “Panie Przewodniczący, ja wcześniej się zgłaszałam, 
także to pewnie nie będzie pytanie do Pana Prezesa, ale bardzo dziękuję za wypowiedź. Pewnie do 
Pana Prezydenta, może takie lakoniczne pytanie – co się wydarzy w momencie, kiedy dzisiaj nie  
zostanie podjęty projekt uchwały przez Radę Miasta? Czy  to oznacza, że Orlen nie będzie w ogóle  
finansował  sportu,  piłki  w naszym mieście?  Ponieważ  ja  jako  radna  patrzę  globalnie,  nie  tylko 
interesuje mnie piłka ręczna, ale również piłka nożna, i czy to nie będzie tak, że w tym momencie tą 
piłkę nożną  … że ta piłka nożna będzie taką naszą płocką sierotą, tak naprawdę? O to mi chodzi.  
Bardzo dobrze, że Orlen chce finansować piłkę ręczną, ale patrząc z perspektywy tutaj najbliższych, 
że tak powiem, lat, jeśli chodzi o  piłkę nożną, trzeba zwrócić uwagę, że jest tam mnóstwo młodych 
ludzi, zdolnych, młodzieży, dzieci, którzy również potrzebują środków na to, aby się rozwijać. I co 
właśnie w tym momencie?”

Pani Radna Elżbieta Gapińska powiedziała: “Ja do Pana Prezesa mam jeszcze pytanie. Chciałabym 
zapytać Pana Prezesa,- jaki Pan cel sobie stawia na najbliższy sezon, jeśli chodzi o piłkarzy ręcznych.” 
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Pan  Andrzej Miszczyński  Prezes Sekcji  Piłki  Ręcznej  – Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Płocku powiedział: “Cel minimalny to jest w gra w finale Pucharu Polski i w finale Play Off-ów. Jeśli  
chodzi o Puchary Europejskie, byłbym zadowolony, jeśli byśmy rozegrali co najmniej 6 meczów w 
Pucharach  Europejskich.  Poprzeczka  na  rynku  krajowym  w  tej  chwili  jest  postawiona  bardzo 
wysoko i stawianie przed zespołem w tej chwili celu zdobycia tytułu Mistrza Polski, czy Pucharu  
Polski,  jest nałożeniem na nich niepotrzebnej presji.  Z własnego doświadczenia jako zawodowy 
piłkarz ręczny wiem, że jeśli dochodzi się do finału, to nie po to, żeby go przegrać. Ale może być 
tylko jeden zwycięzca i jestem przekonany, że drużyna Wisły Płock, jeśli dotrze do tego finału, to nie 
zadowoli się drugim miejscem  przed rozegraniem meczu. To  mogę Pani zagwarantować, że  w tym 
finale ten zespół będzie walczył o zwycięstwo. Natomiast czy wygra ten finał tego, podejrzewam, że 
nikt na tej sali, ani na całym świecie, nie jest w stanie zagwarantować. To jest sport.”   

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: “Ja to, generalnie, miałem pytania do Pana Prezydenta, wrócę 
do nich, ale  już skorzystam z obecności Pana Andrzeja Miszczyńskiego. I powiem Panu szczerze, że 
ja  będę trzymał  kciuki  za  Pana  sukcesy.  Jak  przeczytałem,  że  Pan  swoje  nazwisko daje  i  jakby 
oczywiście uznana przez płocczan przeszłość [...], dla tego typu pomysłu, to byłem pod wrażeniem. 
Tak, jak powiedziałem, będę trzymał za Pana kciuki.  Mam nadzieję, że Panu się uda, tak jak innym 
Pana kolegom może z branży piłki nożnej, którzy poprowadzili swoje kluby do wielkich osiągnięć.  
Natomiast jak już Pan stoi na trybunie, to miałbym pytanie, ale ono dotyczy sportu i tego starego  
systemu, który w Płocku był.  Chodzi mi o tą tzw. płocką szkołę piłki  ręcznej.  Czy nie widzi Pan  
potrzeby, żeby jakby wrócić do tego systemy zdecydowanie mocniej i jakby tą piramidkę, z której  
czerpie się ...”

Pan  Tomasz Korga  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “Panie Piotrze, nie jest to za 
szczegółowe pytanie? Już może na konferencji prasowej we wtorek.”

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: “Może nie. W związku z tym chodzi mi o szkolenie młodzieży, 
bo to jest dla mnie jakby sprawa priorytetowa.[...]”

Pan  Andrzej Miszczyński  Prezes Sekcji  Piłki  Ręcznej  – Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Płocku  powiedział:  “Jeśli  chodzi  o  szkolenie  młodzieży,  ta  piramida  wydaje  mi  się,  że  jest  
zbudowana w tej chwili w Wiśle Płock w sposób wzorcowy, zaczynając od Orlen Mini Handball Ligi,  
poprzez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wisła Płock, grupy juniorskie w Wiśle Płock, I i II zespół.  
Wydaje mi się, że istnieje pewien obszar, w którym nowa Wisła  powinna inwestować i jest to obszar 
związany z edukacją i kształceniem trenerów. W moim zamyśle jest w tej chwili, z projektu budżetu,  
jaki zrobiłem,  brakuje mi na to pieniędzy. Ale jest kwestią czasu, kiedy ten projekt uruchomię, żeby  
w Wiśle Płock funkcjonowało coś na zasadzie akademii handballu,  na którą będziemy zapraszać 
uznane osoby z Bundesligi, z Polski, trenerów, których mamy w Płocku, z których doświadczenia 
powinniśmy korzystać, jak chociażby Bogdan Zajączkowski, Edward Koziński. To są ludzie, którzy 
swoją wiedzę powinni  przekazywać młodym trenerom.  I  z  drugiej  strony również  powinniśmy 
mieć bardzo duży kontakt z najlepszą ligą świata, jaką jest Bundesliga. I  między innymi transfer 
trenera do I zespołu z Bundesligi nie był przypadkowy. Oprócz samej obecności tego trenera, tutaj  
również otwierają nam się pewne kontakty jego osobiste, które mam nadzieję, w niedługim czasie 
zaowocują tym, że dosyć znane osoby z Bundesligi będą odwiedzały Wisłę Płock, które będą się 
dzieliły  swoimi  doświadczeniami  z  trenerami  grup  młodzieżowych,  w  ogóle  ze  sztabem 
szkoleniowym zatrudnionym w nowej  Wiśle.  I to w jakiś sposób przyczyni się jeszcze bardziej  do 
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rozwoju tej dyscypliny w Płocku.”

Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: “ Panie Prezesie, ja również się cieszę i trzymam kciuki  
za Pana,  że Pan będzie prowadził tą Spółkę Sekcję Piłki Ręcznej Wisła Płock. Jest Pan osobą z Płocka. 
Ma Pan doświadczenie. Grał Pan w Wiśle, jeszcze wtedy w ZSK. Pamiętamy to. Ja wiem to z autopsji.  
Uważam, że Pan będzie dobrym menadżerem tej Spółki. Natomiast jeszcze mam dwa pytania do 
Pana. Kto będzie prowadził politykę transferową w Pana, u Pana w drużynie?”

Pan  Andrzej Miszczyński  Prezes Sekcji  Piłki  Ręcznej  – Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Płocku  powiedział:  “Proszę  Państwa,  na  całym  świecie  jest  tak,  że  polityka  transferowa  jest  
prowadzona  przez  zarząd  i  przez  sztab  szkoleniowy.  Odbywa  się  to  w  ten  sposób,  że  sztab 
szkoleniowy kreuje pewien sposób grania drużyny. Do tego sposobu grania potrzebuje piłkarzy o 
określonym profilu  grania.  Po prostu  o określonych umiejętnościach.  Przedstawia pewne swoje 
propozycje,  natomiast  rolą  zarządu  jest  stwierdzić,  czy  stać  go  na  to,  czy  ma  po  prostu 
wystarczającą ilość pieniędzy. Bo wiadomo, że każdy sztab szkoleniowy chciałby mieć najlepszych 
piłkarzy, którzy są zwykle najdrożsi.  Tu jest szukanie tego kompromisu. Na pewno to nie będzie  
decyzja  podejmowana  jednoosobowo.  W  nowej  Wiśle  Płock  będę  preferował  płaski  system 
zarządzania  z  podziałem  na  piony  kompetencyjne,  gdzie  poszczególni  szefowie  pionów 
kompetencyjnych  będą  bezpośrednio  zaangażowani  w  podejmowanie  kluczowych  decyzji  w 
firmie.  Da to efekt  taki,  że ludzie,  którzy będą pracować w tej  firmie,  będą się identyfikować z  
decyzjami podejmowanymi w tej firmie. Ale wracając do gratulacji,  czy Pana Piotra,  czy Twoich.  
Znamy się. Proszę Państwa, powiem tak, Andrzej Miszczyński nie osiągnie niczego działając sam. 
Tylko działając razem jesteśmy w stanie osiągnąć takie rezultaty, o których pojedyncza jednostka 
może nawet marzyć.  Jeśli uda mi się zjednoczyć to środowisko, które jest bardzo podzielone, jeśli 
uda mi się oddzielić politykę od sportu, to jestem przekonany, że w roku 2013, 2014, będziemy  
wszyscy się cieszyli,  że mamy piłkę ręczną rzeczywiście na europejskim poziomie.  W 2015 roku 
chcę,  żeby  Wisła  była  w  elicie  TOP  16.  Wiąże  się  to  z  tym,  że  zdobywając  Mistrzostwo  Polski 
poprzeczka jest  postawiona  tak  wysoko,  że  zespół,  który  zdobywa  Mistrzostwo Polski  ma  95% 
szans,  że  wychodzi  przy  obecnym  systemie  Ligi  Mistrzów  z  grupy  i  znajduje  się  w  szesnastce  
najlepszych zespołów na świecie. To jest realne w Płocku do osiągnięcia. To mogą zrobić ludzie z  
Płocka,  którzy  mają  odpowiednie  doświadczenie,  odpowiednią  kwalifikację,  wiedzę.  I  tak,  jak 
powiedzialem, jeśli  uda mi się zjednoczyć to środowisko wokół wspólnego celu, jakim jest piłka 
ręczna, to będę najszczęśliwszym człowiekiem. Ja dałem sobie czas 2 lata. W ciągu 2 lat będę chciał,  
żeby były jakieś namacalne, jeśli dotrwam, prawda, prezesem się bywa, jeśli po 2 latach okaże się,  
że droga, którą idę, może nie tyle niesłuszna, ile nie przynosi spodziewanych rezultatów, w dalszym 
ciągu finansowanie dla sekcji  piłki  ręcznej będzie zagwarantowane na kolejne 2 lata,  i  ktoś, kto 
zastąpi mnie, na pewno po mnie nie zastanie spalonej ziemi. To mogę obiecać. Natomiast proszę 
pamiętać, że to jest tylko sport i tu bardzo dużo czynników wpływa na to, że drużyna funkcjonuje 
dobrze, czy źle. Ja zawsze w rozmowie z wieloma ludźmi, którym piłka ręczna w Płocku jest bliska,  
zadaję takie pytanie, co się stało od końca października 2009 roku, kiedy obecny srebrny Wicemistrz 
Polski,  srebrny  medalista  -  Kwidzyn  przyjeżdża  do  Płocka  i  przegrywa  13  bramkami,  jest  
zmiażdżony i po 5 miesiącach ci sami ludzie po tamtej stronie, ci sami ludzie po naszej stronie, i my  
tą rywalizację przegrywamy.  Jestem przekonany, że potencjał sportowy, jaki tkwi w tej drużynie,  
jest bardzo duży. Jest kwestią czy uda mi się jako prezesowi, sztabowi szkoleniowemu, tych 17 ludzi 
zjednoczyć wokół jednego celu, żeby za każdym razem, kiedy wychodzą na boisko, walczyli nie o 
pieniądze,  a  o  zwycięstwo.  W  moich  czasach,  za  czasów  trenera  Sulińskiego,  Kozińskiego, 
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Garbackiego, Wisła Płock nigdy nie grała o pieniądze. Wisła Płock grała o zwycięstwo, a pieniądze  
były pochodną tego zwycięstwa. W dzisiejszych czasach te relacje się nieco odwróciły. Wielu ludzi  
gra o pieniądze.  I ci, którzy grają o pieniądze, zwykle w sporcie przegrywają. Dziękuję bardzo.”        

Pan  Radny  Grzegorz  Lewicki powiedział:  “Panie  Prezesie,  a  prywatnie  Andrzeju,  mam  jedno 
pytanie.  Chciałbym,  żeby  Pan,  Panie  Prezesie,  powiedział  nam  tu  dziś  publicznie,  że  to  Zarząd 
będzie odpowiadał za politykę szkoleniową, za transfery, i  tylko Zarząd, a nie ludzie, którym się 
wydaje,  że  znają  się  na  sporcie  i  zajmują  takie,  czy  inne  stanowiska,  ktokolwiek  by  to  nie  był, 
jakakolwiek  to nie byłaby opcja. To tyle. Dziękuję.”

Pan  Andrzej Miszczyński  Prezes Sekcji  Piłki  Ręcznej  – Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Płocku powiedział: “Ja powiem w ten sposób.  Ja przez całe swoje życie lubiłem się otaczać ludźmi 
mądrzejszymi  od  siebie,  bo  tylko  będąc  w  kręgu  ludzi,  z  których  można  czerpać,  można  się  
rozwijać.  Ja  bardzo bym chciał,  żeby  wokół  tej  Spółki  gromadzili  się  ludzie,  którzy  wesprą ten  
projekt  nowej  Wisły  Płock  swoim  autorytetem,  podnosili  jej  prestiż.  Ja  potrafię  słuchać. 
Dogmatyczne myślenie jest mi bardzo dalekie. I zapewniam, że wszelkie uwagi, które będą płynęły  
ze strony ludzi, którym dobro tej piłki leży na sercu, te uwagi będę słuchał.  Ja wyznaczyłem pewien  
jakiś  kierunek sobie,  którym będę dążył.  Jeśli  w pewnym momencie będę miał  sygnały,  że  ten 
kierunek nie do końca z punktu widzenia ludzi, którzy zachowują pewien dystans, bo jest bardzo 
ważne, że człowiek, który angażuje się w pewien projekt w pewnym momencie sam się nakręca i 
uważa, że idzie dobrze, nie, jest bardzo ważne, żeby od czasu od czasu posłuchać kogoś, kto ma 
jakiś  dystans.  Ale  mówię  to  z  całą  otwartością  tu  i  teraz  –  będę  dążył  w  każdym  dniu  swojej 
działalności, aby polityka była jak najdalniej od sportu. Jeśli uznam w którymś momencie, że nie  
jestem w stanie działać w ten sposób,  odejdę.”      

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  “Panie 
Przewodniczący! Szanowni Państwo! Słuchając bardzo kompetentnych wypowiedzi Pana Prezesa, 
mam  tym  większy  żal  do  Pana  Prezydenta  za  uniemożliwienie  nam  podobnej  merytorycznej 
dyskusji  na Komisjach przedmiotowych. Jedno króciutkie tylko pytanie do Pana, Panie Prezesie.  
Zapewne jest Pan współtwórcą statutu nowej Spółki. W § 10 czytam, iż Zarząd składa się od 1 do 6 
osób. Jaka jest Pana wizja liczebności Zarządu i podziału kompetencji pomiędzy  poszczególnymi 
członkami?” 

Pan  Andrzej Miszczyński  Prezes Sekcji  Piłki  Ręcznej  – Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Płocku powiedział: “Wydaje mi się, że optymalnym rozwiązaniem byłyby dwie osoby, czyli jeszcze  
jedna osoba, która by była z ramienia sponsora generalnego i to osoba, która tak, jak jest w umowie 
sponsorskiej,  zajmowałaby  się  finansami.  Jest  to  bardzo  ważne,  dlatego  że  ja  zajmując  się, 
koncentrując się bardziej na części sportowej, będę miał naturalne zakusy w tym kierunku, żeby 
wydawać pieniędzy  więcej.  Bo  wiadomo,  że  chcąc  osiągnąć  lepszy  wynik  sportowy  w  sposób 
naturalny wiąże to za sobą pewne wydatki. Potrzeba jest to sprawnego funkcjonowania pewnej 
zapory, która w przypadku zbyt odważnych ruchów będzie w stanie powiedzieć: nie, na to nas nie 
stać.”

Pan  Radny  Piotr  Nowicki powiedział:  “Ja  już  zupełnie  nie  do  Pana  Prezesa,  tylko  do  Pana 
Prezydenta Zawidzkiego. To może ja na koniec, jak już wszyscy wyczerpią pytania do Pana Prezesa.”
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Pani Radna Elżbieta Gapińska powiedziała: “Ja na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć tylko do 
Pana  Prezesa  i  zwrócić  się  tutaj  do  naszego  Ratusza,  czyli  do  Panów  Prezydentów  i  także  do 
członków Klubu Kibica, którzy są na sali, żebyśmy dali szansę Panu Prezesowi. […] I bardzo bym 
prosiła tutaj, żeby właśnie tak, jak Pan Prezes powiedział, żeby polityka, obojętnie jaka będzie opcja 
w Ratusza, nie mieszała się do sportu. Dziękuję.” 

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: “To znaczy, proszę Państwa, na tej Sesji bardzo sympatycznie 
było usłyszeć Pana Prezesa piłki ręcznej. Życzymy wszyscy, oczywiście, sukcesów jak największych. 
Natomiast  ja  mam  takie  jakieś  dziwne  wrażenie,  że  jakbyśmy  się  troszeczkę  znaleźli  na  takiej 
imprezie, w której żegnamy sekcję piłki nożnej.  Dlaczego tak mówię. Dlatego, że w ten sposób  
jakby podpisując te dokumenty w tej chwili, które zostały przedstawione przez Orlen, jakby Ratusz,  
czyli Panowie Prezydenci, ucinają finansowanie piłki nożnej. Nie wyobrażam sobie, że bez środków 
zagwarantowanych od sponsora,  jakim był  Orlen,  może funkcjonować piłka nożna w wymiarze 
najwyższej  klasy rozgrywkowej,  czyli  w ekstraklasie.  I  o  to mam do Pana Prezydenta pretensje. 
Znaczy  nie  do  Prezydenta  Zawidzkiego,  broń  Boże,  do  Prezydenta  Kolczyńskiego,  tylko  do 
Prezydenta Milewskiego. Niestety działania, które zostały podjęte w ostatnich latach, doprowadziły 
właśnie do tego stanu. Brak kompetencji  doprowadził  do tego,  że prawdopodobnie sekcja piłki 
nożnej będzie coraz bardziej staczała się w dół. Natomiast wracając do dokumentu chciałem tylko 
powiedzieć, że porozumienie, które było podpisane z Panem Prezesem Kownackim w jakiś dziwny 
sposób zostało Radnym udostępnione. A te dokmunety, o których w tej chwili rozmawiamy, nie 
mogą ujrzeć światła dziennego. Nie wiem, dlaczego Państwo jako przedstawiciele społeczeństwa 
Miasta Płocka, decydujecie podpisywać się takie dokumenty, które nie mogą być jasne i klarowne 
dla mieszkańców Miasta Płocka. Jest to dla mnie sytuacja zupełnie nie do zrozumienia. Dziękuję.” 

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  “Panie  Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Najpierw odpowiem Pani Radnej Szczytniewskiej. To było pierwsze pytanie, co się 
stanie, jeśli ta uchwała dzisiaj nie podjęta. Otóż podjęcie tej uchwały jest o tyle ważne, że kolejne 
zapisy z tego dokumentu mówią o tym, że 7 dni po wyrażeniu zgody na nabycie Spółki, przez Radę  
Miasta, będzie można będzie podpisać dokument o wypłacie transzy zaliczkowej, czyli 1,5 mln zł.  
Czyli tu chodzi o, tak naprawdę,  zachowanie płynności, o  funkcjonowanie sekcji. Piłka nożna to 
jest, nie chciałbym teraz złych słów użyć, ale zostanie, że tak powiem, tylko piłka nożna do takiego  
gruntownego zastanawiania się, jak tą sekcję utrzymać. Dzisiaj jest plan oczywiście full,  tam się nic 
nie może zmienić. Natomiast o tyle będzie łatwiej, że nie musimy się już poważnie martwić o sekcję  
piłki ręcznej. Tak to się martwiliśmy o dwie, a dzisiaj ta sekcja piłki ręcznej dostaje strategicznego 
sponsora, więc to  tu już będzie spokojnie. Nie ma żadnych przesłanek, które by wskazywały na to, 
że w jakiś sposób należałoby ograniczyć działalność, sportową działalność sekcji piłki nożnej. Także 
tu uspokajam.” 

Pan  Radny  Arkadiusz  Iwaniak Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  zapytał:  “Co  dalej  z 
inwestycjami na stadionie? Co dalej z Prezesem Ożogiem?” 

Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: “Jeśli chodzi o skład Zarządu 
dzisiejszy Klubu Wisła, na tą chwilę pozostaje bez zmian. Inwestycje planowane również bez zmian, 
tak  jak w planach były rezerwowane. I tyle w zasadzie w tym aspekcie. Ja chciałbym, korzystając  z  
okazji,  bardzo  podziękować mojemu  przedmówcy  tutaj,  Panu  Prezesowi,  bo  zaprezentował  się 
naprawdę świetnie i wierzymy, że idelanie sprawdzi się na tym stanowisku. Nie będzie tutaj chyba 
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problemu jakiejś zmiany kadrowej za 2 lata, o której mówił Pan Prezes, bo jeżeli rzeczywiście w 
działaniu będzie tak wspaniały, jak to zapowiada, to myślę, że nikt nie odważyłby się tknąć takiej  
znakomitości,  która  poprowadzi  ten Klub do sukcesu.  I  a  propos już dzisiaj   modnego takiego  
powiedzenia, że polityka jak nadalej od sportu, w moim przekonaniu osobistym, mówię całowicie  
szczerze, polityka w ogóle powinna być jak najdalej od jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy 
sportowej. Polityka ma być polityką. Z ogromną nadzieją ja zapowiadam, że będę o tym bardzo 
pamiętał.  Również prosiłbym Państwa Radnych: o tym pamiętajcie. Właśnie o to chodzi, żeby te 
kluby sportowe w tym momencie nie były przedmiotem walki politycznej. Również o to proszę.  
Prosimy się wzajemnie, więc może wzajemnie się też posłuchamy. Dziękuję.”     

Pan Radny Stanisław Kwiatkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “Ja mam 
takie pytanie, Panie Prezydencie. Z tego, co wiem, do końca kwietnia wszystkie spółki z udziałem 
skarbu  państwa  miały  opracować  i  przedstawić  do  zatwierdzenia  swoim  organom  politykę 
sponsoringową. Czy coś jest wiadomo Panu Prezydentowi, że PKN taką politykę sponsoringową 
opracował  i  co  jest  zapisane  w  tej  polityce?  Czy  jest  zapisane  tam,  w  tym  dokumencie,  że  w 
szerokim zakresie sponsoringu będzie  finansował  tą  piłkę ręczną? Czy tylko jest  to takie ustne 
przekazanie, że na razie będzie sponsorował? A na pewno taki dokument musiał powstać w PKN 
Orlen. Dziękuję bardzo.” 

Pan Radny Arkadiusz Iwaniak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “Wysoka Rado! 
Panie  Prezydencie!  Mam taką prośbę,  bo szczerze powiedziawszy aż  miło było posłuchać Pana 
Prezesa  Andrzeja  Miszczyńskiego,  o  tych  planach  co  prawda  bardzo  ogólnie,  ale  myślę,  że  na 
szczegóły przyjdzie kiedyś czas. Ja myślę, że dzisiaj sekcja piłki nożnej jest jakby w takim nowym  
otwarciu  i  też  byłoby  miło  posłuchać  planów  na  najbliższe  lata,  jeśli  chodzi  piłkę  nożną.  Jak 
rozumiem, Pan Prezes Ożóg zostaje. Fajnie byłoby taką krótką informację jak dzisiaj, dosłownie, w 
miłej atmosferze, bez polityki, usłyszeć, co zamierzamy, co planujemy, jakich mamy sponsorów, w 
którym  kierunku  będziemy  dalej  szli.  I  myślę,  że  wtedy  jakby  unikniemy  tej  właśnie  polityki.  
Dziękuję.”  

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  “Bardzo  zapraszam  na 
konferencję wtorkową. Tam o wszystkim Pan Radny również może się dowiedzieć.  Media będą. 
Myślę, że to będą informacje szeroko publikowane. Dzisiaj w ogóle nie mamy tematu sekcji piłki  
nożnej. To chciałbym tylko zauważyć. I debata na temat sportu w Płocku jest zupełnie otwarta. Ja  
nie wiem, czy to akurat jest akcent na tą chwilę i to miejsce. Mówić teraz o remoncie stadionu to 
nijak się ma do punktu, który realizujemy, przepraszam.” 

Pan  Radny  Arkadiusz  Iwaniak Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  “Panie 
Prezydencie,  ja  nie chcę,  żeby w tej  chwili,  oczywiście.  Moje pytanie wynikało jakby z dyskusji,  
generalnie,  o  Wiśle  Płock  o ten stadion,  i  to  zapewnienie  jest  ważne.  I  ja  rozumiem,  że  będzie  
konferencja, fajnie, będą media, będą płocczanie. Ale ja myślę, że tak jak dzisiaj, Rada Miasta, ta  
która podejmuje ważne decyzje, chociażby  w rozdziale tej Spółki, mogła usłyszeć również o tym, co 
będzie dalej  z  piłką nożną.  Bo ja rozumiem, bardzo fajnie jest  organizować wszelkiego rodzaju 
konferencje.  Ostatnio  była  konferencja  poświęcona  obwodnicom  -  akurat  Radni  nie  zostali 
zaproszeni.  Ale myślę, że powinnismy iść w  tym kierunku, że przyszedł nowy Prezes, powiedział,  
jest stary – nowy, bo jakby nowe zjawisko się zadzieje, i też chcielibyśmy po prostu usłyszeć, my 
Radni. Konferencja konfernecją. Oczywiście to jest dobre. Jeśli zadałem za dużo pytań związanych z 
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piłką nożną, to oczywiście dzisiaj nie na temat, przepraszam. “      

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  “Panie 
Przewodniczący!  Szanowni  Państwo!  Ostanie pytanie  czysto techniczne dotyczące finansowania 
Wisły  Płock,  SPR  Wisła  Płock.  Czy  są  już  uzgodnione  zasady  z  jakich  SPR  Wisła  Płock  będzie 
korzystała z Orlen Areny? Czy będą to zasady odpłatne? Jeśli tak, proszę o doprecyzowanie w jaki  
sposób.  To  jest  bardzo,  bardzo  istotny  element  bieżącego  finansowania,  funkcjonowania 
finansowego tejże Spółki.”  

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  “Można  mówić  dzisiaj  o 
pewnym  zarysie  ustaleń,  dlatego  że  oto  Pan  Prezes  dokona  pewnych  czynności.  Natomiast 
zapewniam, że hala Arena jest, znaczy jej głównym, podstawowym beneficjentem, użytkownikiem 
w sensie sportowym, to jest  właśnie SPR Wisła Płock. I tak będzie. Jeszcze Pan Radny Kwiatkowski  
zadał pytanie odnośnie polityki sponsoringowej Orlenu. Ja jej nie znam. Natomiast ona, jak sądzę,  
oczywiście znając konsekwencje dużych firm, znajduje odzwierciedlenie w tejże umowie, która jest, 
będzie za chwilę podpisana z Miastem, czyli umowa o współpracy, której konsekwencją jest umowa 
sponsoringowa.  Zacytuję,  że  PKN  zobowiąże  się  zawrzeć  ze  Spółką  w  terminie  7  dni  od  dnia  
podjęcia uchwały przez Radę Miasta umowę sponsoringową na sponsorowanie sekcji piłki ręcznej 
i  w okresie od 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2014. To jest twardy zapis tejże umowy. O kwotach 
wspomniałem wcześniej. Dziękuję.” 

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  “Ja 
przepraszam, ale Pan Prezydent nie odpowiedział  mi na pytanie jednak na jakich zasadach SPR 
Wisła  Płock  będzie  korzystała  z  Orlen Areny.  Jest  to  bardzo,  bardzo istotne  z  punktu  widzenia  
finansów tejże Spółki. Nie zna Pan, Panie Prezydencie, odpowiedzi na to pytanie, czy też z jakiegoś 
powodu jest ona utajniona?”   

Pan  Tomasz Kolczyński  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:  “Panie Przewodniczący, 
wszystkie zasady współpracy,  czy z podmiotem, jakim jest Spółka Piłki  Ręcznej  Wisła Płock,  czy 
innych podmiotów, które będą chciały korzystać z hali sportowo – widowiskowej, będą ustalane po 
objęciu przez wyłonionego w konkursie dyrektora Centrum Widowiskowo – Sportowego. I tak, jak  
wspomniał Pan Prezydent Zawidzki, dla Miasta, dla Urzędu, dla tego Centrum, priorytetem jest jak  
najmniej kosztowne korzystanie przez Spółkę Piłki Ręcznej Wisła Płock z tego obiektu. Ale ściśle na 
jakiej  zasadzie,  czy jak to się mówi:  za przysłowiową złotówkę, czy za inne kwoty,  to będzie to 
wszystko ustalone po za zafunkcjonowaniu tegoż dytrektora.”   

Pan Radny Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “Według mnie, 
Panie Prezydencie, w momencie, gdy Miasto jest właścicielem hali i Miasto jest właścicielem nowo 
tworzonej  Spółki,  to  powinno  być  już  na  tym  etapie  jasne.  I  tak,  jak  przyjemnie  słuchałem 
kompetentnych wypowiedzi Pana Prezesa, tak tą odpowiedzią Pan mnie zasmucił. Dziękuję.”  

2. udzielenia  poręczenia  finansowego  dla  Wodociągów  Płockich  Sp.  z  o.o.  z  tytułu 
zaciągnięcia  kredytu  na  realizację  zadania  pn.  „Uporządkowanie  gospodarki 
ściekowej  na terenie miasta Płocka, etap I” (druk nr 785)
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Pan  Radny  Jerzy  Seweryniak powiedział:  “Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Panowie 
Prezydenci! Na tej Sesji będziemy udzielać poręczenia finansowego na zadanie: uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie naszego miasta. Ja się cieszę. Ja będę głosował za tą uchwałą, ale 
mam takie pytanie – czy Spółka Wodociągi, tych pieniędzy im starczy na to zadanie, czy korzystała,  
złożyła wnioski na pieniądze unijne? Drugie pytanie mam takie. Bo to uporządkowanie na terenie 
miasta naszego wodno – ściekami jest podzielone na dwa etapy. II etap - czy też będziemy musieli  
zaciągnąć  kredy  na  II  etap  kanalizacji?  I  czy  są  już  przygotowanie  wnioski  na  korzystanie  z 
pieniędzy unijnych? To jest raz.   Trzecie pytanie mam takie -  czy oczyszczalnia Maszewo będzie  
sfinansowana  z  tych  pieniędzy  w  I  etapie  i  [...]  czy  to  będzie  zamontowany  tam  reaktor  na 
wyeliminowanie  tych  ciężkich  metali,  abyśmy  nie  płacili  nigdy  już   kar  umownych?  Dziękuję 
bardzo.”      

Pan  Dariusz Zawidzki  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:  “Chciałbym przypomnieć 
tylko Państwu Radnym, że to jest takie drugie podejście. W ubiegłym roku również rozmawialiśmy 
na podobną kwotę, jeśli chodzi o zabezpieczenie środków na inwestycje Wodociągów. Jeśli chodzi  
o oczyszczalnię Maszewo, jak rozumiem, Pan Radny się martwi o to, czy te prace, które w tej chwili  
są wykonywane, zakończą się tym, iż pozbawimy się problemu z naliczonymi karami przez Urząd 
Marszałkowski za wpuszczanie do Wisły.  Te wszystkie prace modernizacyjne mają właśnie to na 
celu, i tych kar w efekcie nie będziemy płacić.”    

Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: “Panie Prezydencie, czy na II etap pieniądze unijne będą 
składane w tym roku, na II etap kanalizacji?”

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  “To  jest  zadanie 
dwuetapowe, na które pozyskujemy środki unijne.  Oczywiście te środki unijne, czy środki które 
zwróci Unia Europejska, w całości nie pokryją  zadania, dlatego bierzemy ten kredyt. Unia zwraca 
tylko część środków tzw.  kwalifikowanych.  Koszty,  które bezpośrednio nie dotyczą zadania,  nie 
będą mogły być przez Unię zwrócone.  Ale  cały  czas wszystko to,  co możemy pozyskać,  jest  w 
zadaniu umieszczone i o to się właśnie staramy. “  

Pan  Radny Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  “Panie 
Przewodniczący!  Szanowni  Państwo!  O  ile  do  samej  uchwały  merytorycznie  trudno  mieć 
zastrzeżenia,  to  ja  powtórzę  swoje  zastrzeżenia,  które  wygłosiłem  na  Komisjach  Inwestycji  i  
Gospodarki Komunalnej dotyczące załącznika do tejże uchwały, a mianowicie prognozy zadłużenia 
Miasta Płocka na lata  następne.  Powtórzę  to,  co powiedziałem na Komisjach – uważam, że  ta 
prognoza jest ewidentnie błędna w odniesieniu do zaniżania długu Miasta Płocka poczynając od 
roku 2011. Dziękuję.”  

3. zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 r. (druk nr 786)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 786. 
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4. zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 r. (druk nr 787)

Pani Barbara  Szurgocińska Skarbnik  Miasta  Płocka  przedstawiła  autopoprawkę  do  projektu 
uchwały pomieszczonego na druku nr 787. 
(autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu)

Pan  Radny Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ponieważ na Komisjach Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
nie było nikogo, kto byłby w stanie odpowiedzieć na nasze pytania dotyczące imprez kulturalnych,  
pozwolę sobie teraz powtórzyć te pytania. Na str. 12 dokumentu, który dostaliśmy, widnieje zapis o 
zwiększeniu wydatków w wysokości 80 tys. zł na mecenat nad działalnością kulturalną. Chodzi tu 
zapewne  o  jakieś  nowe  imprezy  kulturalne.  Prosiłbym  o  doprecyzowanie  o  jakież  to  imprezy 
chodzi.  Na  str.  13  zwiększamy  wydatki  o  170  tys.  zł  również  na  jakieś  bliżej  niesprecyzowane 
imprezy  kulturalne.  Prosiłbym  również  o  doprecyzowanie  o  co  chodzi.  Co  prawda  jest  tam 
wymieniona,  między  innymi,  Noc  Cygańska,  ale  prosiłbym  o  wyszczególnienie  pozostałych 
elementów. I analogiczne pytanie dotyczące zapisu na str. 17. Tym razem zmiana dotycząca 130 tys. 
zł z opisem, że związane jest to z realizacją imprez kulturalnych. Również proszę o doprecyzowanie,  
jakie imprezy za 130 tys. zł. Prosiłbym o wyjaśnienia w tym temacie. Dziękuję.”    

[...]

5. wydzierżawienia  gruntu  stanowiącego  własność  Gminy  –  Miasto  Płock  przy  ul. 
Świętego Wojciecha w Płocku  (druk nr 753)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 753.

6. wydzierżawienia  gruntu  stanowiącego  własność  Gminy-  Miasto   Płock  przy  ul. 
Kolegialnej w Płocku (druk nr 754)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 754.

7. wydzierżawienia  nieruchomości  gruntowych  stanowiących  własność  Gminy-Miasto 
Płock przy ulicy  Wyspiańskiego w Płocku (druk nr 755)

Pan Radny Grzegorz Lewicki zapytał, za ile zostaje to wydzierżawione, jakiego to jest rzędu kwota, 
ile Miasto ma z tego tytułu.

Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka poinformował, iż stawki za dzierżawę 
regulowane są zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka.
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8. zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 
marca 2005 r. w   sprawie  zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą 
im częścią ułamkową gruntu (druk nr 756)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 756.

9. przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  terenu  położonego  pomiędzy  ulicami:  Kobylińskiego,  Bielską, 
Ostatnią i aleją Spacerową w Płocku (druk nr 758)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 758.

10. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru 
Budowlanego w Płocku – Jednostki Budżetowej (druk nr 759)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 759.

11. zmieniająca uchwałę w sprawie  przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ogród 
Zoologiczny  w Płocku w jednostkę budżetową - Miejski Ogród Zoologiczny (druk nr 
760)

Do projektu uchwały została zgłoszona autopoprawka – w  § 1 zapis „Rady miasta Płocka” należy 
zmienić na: „Rady Miasta Płocka”.

12. nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku (druk nr 761)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 761.

13. nadania statutu Miejskiemu  Zarządowi Dróg w Płocku (druk nr 762)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 762.

14. zmiany Statutu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09 Rady 
Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 614/XLIII/09 Rady 
Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. (druk nr 763)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 763.
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15. zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 
Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 615/XLIII/09 
Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. (druk nr 764)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 764.

16. przyjęcia statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa (druk nr 
767)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 767.

17. zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. 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 2003r., zmienionej Uchwałą Nr 44/IV/06  Rady Miasta 
Płocka z dnia 29 grudnia 2006r. (druk nr 768)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 768.

18. zmian  w  Uchwale  Nr  168/XII/03  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  czerwca  2003r.  w 
sprawie  zmiany  Statutu  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Płocku  ze  zmianami 
wprowadzonymi Uchwałą Nr 920/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r., 
Uchwałą Nr 992/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006r.,  Uchwałą Nr 
153/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007r. i Uchwałą Nr 292/XXI/08 Rady 
Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008r. (druk nr 769)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 769.

19.  zmiany w Uchwale Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r. w sprawie 
nadania  Statutu  Miejskiemu  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej  w  Płocku,  zmienionej 
Uchwałami  Rady  Miasta  Płocka:  Nr  739/XXXIV/00  z  dnia  19  grudnia  2000r.,  Nr 
1087/LIII/02  z  dnia  28  maja  2002r.,  Nr  169/XII/03  z  dnia  26  czerwca  2003r.,  Nr 
479/XXIV/04 z dnia 20 kwietnia 2004r., Nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005r. i Nr 
991/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. (druk nr 770)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 770.

20. zmian w Uchwale Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w 
sprawie  nadania  statutów  jednostkom  organizacyjnym  pomocy  społecznej 
działającym  na  terenie  Miasta  Płocka  ze  zmianą  wprowadzoną  Uchwałą  Nr 
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255/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007r. (druk nr 771)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 771.

21. nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka 
Budżetowa (druk nr 772)

Pani  Barbara  Szurgocińska  Skarbnik  Miasta  Płocka  przedstawiła   autopoprawkę  do  projektu 
uchwały pomieszczonego na druku nr 772:

– w załączniku do projektu uchwały § 6 otrzymuje brzmienie: „MZOS JB prowadzi działalność 
na  podstawie  planu  finansowego  opracowanego  przez  Dyrektora,  dostosowanego  do 
uchwały budżetowej na dany rok.”

– w załączniku do projektu uchwały w  § 7 dodać pkt 5 w brzmieniu: „Jednostka prowadzi 
rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
jednostek budżetowych.”

– w uzasadnieniu do projektu uchwały: 
- w treści uzasadnienia w pkt 6 podane jest, iż zmiany dotyczą ust. 2-5 w § 7 a winno być 
„zmiany treści ust. 2 w § 7”
-  pkt.  7  uzasadnienia  powinien  brzmieć:  „ust.  3  § 10  otrzymuje  brzmienie  „zmiana 
zatrudnienia  powyżej  ustalonego  limitu  wymaga  zgody  Prezydenta  Miasta  Płocka”.  
Dotychczasowy ust. 3  § 10 staje się ust. 4 § 10.
(autopoprawki stanowią załączniki nr 13 i nr 14 do niniejszego protokołu) 

22. zmian  do  Uchwały  Nr  526/XXXVII/09 Rady  Miasta  Płocka z  dnia 26 maja 2009r.  w 
sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku (druk nr 773)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 773.

23. zmian  do  Uchwały  Nr  527/XXXVII/09 Rady  Miasta  Płocka z  dnia 26 maja 2009r.  w 
sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Płocku (druk nr 774)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 774.

24. zmian  do  Uchwały  Nr  528/XXXVII/09 Rady  Miasta  Płocka z  dnia 26 maja 2009r.  w 
sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Płocku (druk nr 775)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 775.

25. zmiany uchwały Nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007r. w 
sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (druk nr 779)
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Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 779.

26. propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 780)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 780.

27. zmiany uchwały  Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w 
sprawie  przyznania  dotacji  celowych  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i 
roboty  budowlane  przy  zabytku  nieruchomym  wpisanym  do  rejestru  zabytków, 
znajdującym się na terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 
kwietnia 2010 roku (druk nr 765)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 765.

28. zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w 
sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich 
dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych 
na terenie miasta Płocka (druk nr 766)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 766.

29. zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji  w 2010 roku 
zadań  powiatu  gostynińskiego  z  zakresu  działania  Ośrodka  Adopcyjno  - 
Opiekuńczego  w  Płocku  będącego  jednostką  organizacyjną  Gminy  -  Miasta  Płock 
(druk nr 776)

Pan  Roman  Wróblewski radca  prawny do projektu  uchwały  pomieszczonego na druku nr  776 
przedstawił autopoprawkę – w podstawie prawnej w pierwszym wierszu wykreślić wyrazy:  z dnia  
(dotychczasowy zapis w projekcie uchwały brzmiał: z dnia z dnia).

30. zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2010 
roku zadania edukacyjnego w ramach rządowego programu na rzecz społeczności 
romskiej w Polsce (druk nr 777)

Pan  Roman  Wróblewski radca  prawny do projektu  uchwały  pomieszczonego na druku nr  777 
przedstawił autopoprawkę – w podstawie prawnej w pierwszym wierszu wykreślić wyrazy:  z dnia  
(dotychczasowy zapis w projekcie uchwały brzmiał: z dnia z dnia).

31. uszczegółowienia  opisu  dotychczasowych  obwodów  głosowania  w  mieście  Płocku 
(druk nr 781)
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Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 781.

32. zmian w podziale miasta Płocka na okręgi wyborcze (druk nr 782)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 782.

33. zmiany  Uchwały  Nr  67/VI/07  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27  lutego  2007  roku 
zmienionej Uchwałą Nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku 
w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 783)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 783.

34. określenia  jednostek  budżetowych  gromadzących  dochody  na  wydzielonym 
rachunku,  źródeł  tych  dochodów  i  ich  przeznaczenia  oraz  sposobu  i trybu 
sporządzania  planu  finansowego  dochodów  i wydatków  nimi  finansowanych, 
dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania (druk nr 784)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 784.

35. skargi  Pani Marii Sołtys  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na 
uchwały Rady Miasta Płocka (druk nr 757)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 757.

36. wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego 
nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Chopina oznaczonych 
nr ewid. działek 339/2 i 633/1 o łącznej  pow. 4789 m² (druk nr 788)

Pan Radny Grzegorz Lewicki powiedział: “Mam pytanie związane ze sprzedażą tej nieruchomości. 
Jak  wszystkim  wiadomo,  ta  nieruchomość  bezpośrednio  graniczy  z  terenami  przy  dworcu 
kolejowym.  I  w  związku  z  tym,  czy  w  projekcie  zagospodarowania,  który  był  wcześniej  
przygotowywany przez Urząd Miasta, nie jest  przewidziane i nie byłoby słusznym korzystanie z 
tejże  nieruchomości?  Bo  tak  się  wydaje  mi,  że  trochę  lekkomyślnie  jej  się  próbujemy  pozbyć,  
przecież  ona  bezpośrednio  graniczy.  Jest  to  niezwykle  cenny  teren  inwestycyjny.  Gdyby  tam 
zbudowany został nawet komercyjny, odpowiednio duży obiekt, czy Miasto, czy też Miasto poprzez 
spółkę, mogłoby z tego mieć niewątpliwe korzyści. Dziękuję.” 

Pan Tomasz Kolczyński  Zastępca Prezydenta Miasta  Płocka powiedział:  “Panie Przewodniczący! 
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Wysoka Rado! Jeśli chodzi o sąsiedztwo z dworcem kolejowym, to w żaden sposób nie przeszkadza 
w prawidłowym zagospodarowaniu, jeśli chodzi o teren dworca i najbliższej tej nieruchomości, na 
której obecnie mają swój początek wyjazdy autobusów PKS-ów na swoje  trasy, i też dla autobusów 
przejeżdżających przez miasto z innych miejscowości jako przystanek nie docelowy, a tylko w ciągu 
trasy.  W  tej  chwili  są  podjęte  pewne  już  ustalenia,  zgodnie  zresztą  z  miejscowym  planem 
zagospodarowania przestrzennego, jaki obowiązuje na tym terenie, z PKP, że PKP wyremontuje ten 
obiekt dworca kolejowego, wyzbywając się zgodnie z planem zagospodarowania tych części, które 
są na cele publiczne, czyli przed dworcem kolejowym te wszystkie zatoki autobusowe, które są, te  
stanowiska,  one  są  w  zdecydowanej  części  na  działkach  gminnych,  ale  część  jest  też  i  na 
kolejowych.  Zgodnie z  planem  zagospodarowania  przestrzennego dokonany podział  ujednolici 
własnościowo. To będzie wszystko to,  co jest niezbędne pod te stanowiska autobusowe, będzie 
własnością  miasta  i  jednocześnie  będzie  też  wreszcie  uregulowana  sprawa  równoległej  drogi, 
przyszłej drogi do ul. Chopina między ul. Otolińską, a Dworcową. Kolej zgodziła się na dokonanie 
tych  podziałów.  I  oczywiście  będziemy  musieli  za  to  wypłacić  odszkodowanie,  zgodnie  z 
przepisami, za przejęte te tereny, wyremontuje dworzec PKP, my zajmiemy się tym, co jest przed 
dworcem, to co będzie służyło komunikacji zbiorowej do przewozu pasażerów  i prawdopodobnie 
po terenie miasta i poza miasto. Ten obszar wyznaczonych dwóch działek jest to wyodrębniona w 
planie, zgodnie zresztą tak, jak Państwo macie w uzasadnieniu napisane, część tego obszaru, planu,  
do, można powiedzieć, indywidualnego zagospodarowania. Myślę, że nie można też jakby innym 
podmiotom uniemożliwiać też i zagospodarowania. Jeśli Miasto sprzeda, będzie miało konkretne 
pożytki  ze  sprzedaży tych działek.  A myślę,  że jeśli  jakiś  podmiot kupi  i  zrealizuje swój  cel,  dla  
którego to wykupił,  będziemy mieli  nowego podatnika i te korzyści  będą coroczne z płaconych 
podatków od nieruchomości. I myślę, że powstaną też tam jakieś w przyszłości nowe miejsca pracy.  
Dziękuję.”   

37. współudziału  stron  w  kosztach  realizacji  zadania  pn:  „Kompleksowa  wymiana 
nawierzchni  kolejowej  w  torze  nr  1  km  46,070  –  56,526  z  remontem  przejazdów 
kolejowych  w  km  46,140;  46,336;  49,050;  49,456;  49,956;  50,534;  51,611;  53,222; 
55,033 wraz z robotami towarzyszącymi linii 033 Kutno – Brodnica” (druk nr 789)

Pani  Radna  Bożena  Musiał  powiedziała:  „Ja  mam  pytanie  w  związku  z  tym.  W  zmianach 
budżetowych  była  wpisana też  ulica,  jeżeli  chodzi  o  te  wydatki,  umowy  z  koleją,  Piłsudskiego. 
Ponieważ  w budżecie  miasta  Płocka  jest  remont kompleksowy  ulicy  Piłsudskiego i  zmiany,  czy 
praktycznie nie będzie to wydawanie podwójnie środków finansowych akurat na ten odcinek?”  

Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: “Proszę Państwa, w mojej 
wypowiedzi,  kiedy  prosiłem  Państwa  o  wprowadzenie  tych  dwóch  projektów,  i  tego  projektu, 
którym  się  teraz  zajmujemy,  wspomniałem  też  o  tym,  co  będzie,  jak  będzie  przebiegała 
przebudowa  w  al.  Józefa  Piłsudskiego.   W  związku  z  tym,  że  te  prace,  które  PKP  Polskie  Linie  
Kolejowe zamierzają przeprowadzić w tym roku, jest to w pewnym sensie wyprzedzenie tego, co  
robimy. I wspomniałem w tej wypowiedzi, że będziemy tylko później zobowiązani do dostosowania 
podkładów  kolejowych,  ponieważ  inne  najprawdopodobniej,  na  wszystkim  się  nie  znam, 
najprawdopodobniej  będą  inne  na  podłożu  takim,  jak  teraz  są,  czyli  gruntowym,  z  jakąś  tam 
podsypką, a inne na wiadukcie. Będą to podkłady strunobetonowe  do szyn odbojnicowych, i tu 
jest podany odpowiedni typ, i zamontowania odbojnic na obiekcie z chwilą jego wybudowania.  
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Więc na ten czas, kiedy zostanie to przez PKP zrealizowane, musimy zastosować to, co w tej chwili 
oni  w tym rozwiązaniu proponują, a później wymienić te podkłady strunobetonowe. My mieliśmy 
zdecydowanie dużo,  dużo więcej  ponieść kosztów przy  przebudowie,  czy  budowie wiadukto  – 
tunelu w al. Piłsudskiego, Józefa Piłsudskiego, o czym wspominałem, był to znaczący odcinek i w 
jedną stronę tego miejsca, gdzie jest ten przejazd i w drugą. W sumie czyniło to 1 km torowiska,  
więc nie  możemy sobie  wyobrazić,  ile  1  km torowiska kosztuje.  Zresztą  jak  dużo wcześniej  na 
którychś  tam  Sesjach  wcześniejszych  informowaliśmy  Państwa  przedkładając,  znaczy 
przedstawiając tą wizualizację, jak miałby wówczas wyglądać wiadukto - tunel, wspominaliśmy też i  
o  tych  kosztach.  Ważne  też  jest  przy  tym,  że  PKP   jakby  przejmuje  na  siebie  ciężar  w  ogóle 
zorganizowania tego ruchu kolejowego w trakcie przebudowy, w trakcie budowy wiaduktu, co nas 
to  bardzo  wcześniej  niepokoiło,  jakie  to  mogą  być  z  tego  powodu  jakieś  tam  koszty.  Oni  to 
przejmują, organizują tak transport jakby na swój koszt, na swoją odpowiedzialność. Więc to była 
taka dodatkowa motywacja do tego, żeby pójść w kierunku tej współpracy, zresztą wcześniejszej  i  
już praktykowanej  przez  Urząd Miasta  i  przez Państwa jako Radę,  gdzie  wcześniej  zostały takie 
uchwały  podejmowane,  żeby  przy  chociażby  remoncie  ul.  Wyszogrodzkiej  od  razu  wymienić  i 
dostosować to już do lepszego standardu tych przejazdów kolejowych, gdzie  rzeczywiście po tych 
płytach typu Ujski przejeżdża się, można powiedzieć, że prawie nie zauważając, że się jedzie po 
torowisku. Więc myśmy zachęcali partnerów, żeby tą czynność wykonać na przykład w przyszłym 
roku w al. Piłsudskiego, ale z przyczyn technicznych i jak gdyby tłumaczone nam jest to, specjalny 
zestaw taki kolejowy, naprawczy, który wymienia po kolei te szyny i to cały taki proces się odbywa i  
byłoby to dla nich problemem powrotu w przyszłym roku do tego fragmentu tylko. Tyle mogę tutaj 
wyjaśnić. Dziękuję.”    

Pan  Radny  Tomasz  Maliszewski  powiedział:  “Panie  Prezydencie,  ja  chciałbym  spytać,  czy  PKP 
określiła już konkretne daty, kiedy, który odcinek i w jakim terminie dokona wykonania tych robót 
torowych.”  

Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: “Znaczy, proszę Państwa, są 
w  tym  przyszłym  porozumieniu,  ponieważ  ono  jest...  ono  będzie  pokłosiem  tego,  co  dopiero 
Państwo  postanowicie.  Nie  mogliśmy  jakby  podpisywać  porozumienia  przed  podjęciem 
stosownych decyzji. Mamy projekt tego porozumienia,  z którego wynika, że te wszystkie prace, 
które jest zobowiązane PKP wykonać, to do 15 listopada, zaś ta część, która jest po naszej stronie, 
czyli  zakup  tych  płyt,  musimy  zrealizować  do  14  sierpnia.  Więc  dlatego  też  i  ten  tryb  taki,  że 
czekaliśmy, nie mogliśmy jakby czekać do Sesji  sierpniowej,  bo okazuje się,  że żeby PKP mogło 
zrealizować i tak w sumie przez krótki okres wymiany tych torowisk, muszą mieć do 14 sierpnia te  
płyty zakupione.”          

Pani Radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: “Ja też mam pytanie. Panie Prezydencie, 
niewykończona jeszcze jest ulica Wyszogrodzka, sypie się nam Grabówka i będą, tutaj usłyszałam, 
że będą wymieniane torowiska. Proszę powiedzieć, nie daj Boże jakiejś tragedii, jak my mieszkańcy 
Podolszyc  będziemy  mogli  przedostać  się  do  centrum,  przepraszam,  do  centrum  Płocka. 
Przepraszam, ale Żyzna to też są korki. Jak to będzie?” 

Pan  Tomasz  Kolczyński  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  “Ale,  proszę  Państwa, 
oczywiście  jest  pewien problem na ul.  Grabówka.  To jest  pokłosie  najprawdopodobniej  bardzo 
wysokiego stanu wody przez wiele, wiele tygodni. Ta skarpa w tym miejscu, gdzie jest dosłownie na 
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wyciągnięcie ręki Wisła, spowodowała na tyle nawodnienie, czy nasiąkła ta skarpa, że pewne ruchy  
nastąpiły. Chociaż od początku było wiadomo, że to jest najbardziej newralgiczne miejsce. Zresztą 
w  trakcie  wykonywania  tego zadania  były  wykonywane  tam  trzy  specjalne  odwodnienia,  żeby 
maksymalnie odprowadzić wody gruntowe. Do tego też się nałożyła katastrofalna ulewa, która była 
przed Bożym Ciałem, dzień wcześniej przed Bożym Ciałem, co też prawdopodobnie to, co widać na  
zdjęciach jakby na powierzchni, mogła to uszkodzić ta woda. A to co się wydarzyło pod spodem , to 
jest  zapewne  już  działanie  wysokiego  stanu  wody  Wisły.  Więc  na  Słonecznej,  jeśli  chodzi  o 
torowisko,  tam  jest  wymieniona  ta  nawierzchnia,  są  te  płyty  typu  Ujski,  więc  nie  będzie  to 
wymieniane. Jeśli po dzisiejszym odkryciu pewnego fragmentu ul. Grabówka okaże się, że wymaga 
to  tylko  tej  połówki,  tego fragmentu połówki  do naprawy,  więc to  zostanie  naprawione  i  ruch 
zostanie przywrócony. Gorzej będzie, jeśli się okaże, że trzeba naprawić obydwa jakby pasy, to siłą 
rzeczy  trzeba  będzie  na  jakąś  chwilę  to  zamknąć.  To  jest  po  prostu  pewna  bardzo  duża 
niedogodność. Po oddaniu ul.Wyszogrodzkiej, co mam nadzieję będzie w najbliższych miesiącach,  
jakby wrócimy do tego ważnego układu komunikacyjnego jaką była ul. Wyszogrodzka. Zostanie to 
przywrócone do ruchu. Chociaż jak się  patrzy na tą budowę, to ten ruch, mimo tego ograniczenia, 
odbywa się tak jakby tam tej budowy nie było. Ja codziennie jeżdżąc w kierunku miasta widzę, jak 
cała masa samochodów skręca w lewo z Wyszogrodzkiej,  jeszcze to z Wyszogrodzkiej  w rejonie 
Granicznej,  tak  jakby  tam  nie  było  ....  nic  się  nie  działo.  Po  prostu  jadą,  nie  chciałbym używać 
numerów rejestracyjnych, bo dzisiaj ten numer rejestracyjny zdominowałby dzisiejszą Sesję. Jadą 
różni,  i  mieszkańcy Płocka,  i  ludzie,  którzy  się przemieszczają  spoza miasta.  Są  ograniczenia,  są 
tablice informacyjne, ale jeżdżą. Jeśli chodzi o Piłsudskiego, to na pewno gdy będą te utrudnienia,  
to  nie  będzie  to  się  działo,  że  wszystkie  te  przejazdy  kolejowe  jednocześnie,  bo  nie  można 
sparaliżować  miasta.  To będzie  do tego specjalnie  opracowana organizacja  ruchu,  która  będzie 
musiała być zatwierdzona, wszystko w uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Dróg. Najpoważniejszy 
taki remont dłuższy to będzie na Bielskiej, ponieważ tam będzie też zlikwidowane jedno torowisko. 
Nie będziemy jeździć już przez dwa,  tylko przez jedno, i będzie to doasfaltowane do tych płyt, które  
będą tylko przy jednym torowisku. Jest to dla kolei  zbędne to jedno torowisko, a nam też jako 
użytkownikom pozwoli płynniej i  bezpieczniej przez te tory przejeżdżać.  Myślę, że pewne jakieś 
tam utrudnienia będą, ale mam nadzieję, że nie zostanie miasto sparaliżowane, bo nic gorszego by  
nie mogło być. Dziękuję.”                  

Pan Radny Grzegorz Lewicki powiedział: “Panie Prezydencie! Pan jednak rzadko, nie o to miałem 
zapytać,  ale  niejako Pan mnie do tego zobligował,  rzadko Pan bywa na osiedlu  Wyszogrodzka. 
Trzeba  było  tam  być  w  ostatni  piątek  o  godz.  8  rano.  Nominalnie  ulica  Wyszogrodzka  jest 
zamknięta,  stoją  znaki  zakazu  ruchu  wszelkich  pojazdów.  Jedyną  dostępną  ulicą  to  jest  ulica 
Kalinowa, w piątek o godz. 8 rano stanęła w poprzek koparka,  wykopała dół, nie ma przejazdu. 
Zakończenie  roku szkolnego,  jaka to  bezmyślność,  ja  nie  wiem,  kto  to koordynuje,  kto  się  tym 
zajmuje,  zakończenie  roku  szkolnego  w  Szkole  nr  12,  rodzice  biorą  dzieci,  jadą  do  szkoły  po 
świadectwa i którędy mają jechać. Nie ma przejazdu, stoi 20 samochodów, jeden za drugim, bo nie  
ma przejazdu. A co by się wydarzyło, gdyby w tym czasie wybuchł tam pożar. Nie wiem co. Zresztą  
ja myślę że, wywołało to olbrzymie wzburzenie, ja myślę że miasto tego konsekwencje poniesie, bo 
rozmawiałem z jednym z przedsiębiorców, który, to nie jest żadna tajemnica, powiedział, że będzie 
skarżył  Miasto o utracone przychody, ale to nie moja sprawa. W każdym razie bałagan jest tam 
totalny. Tolalny. Jak tam się jeździ w ogóle, jakie tam jest zagrożenie, to trudno mówić. Ale jeżeli Pan 
uważa, że nie jest tak źle, to jest Pana ocena. Ja mam takie dwa pytania związane z wcześniejszymi  
punktami. Pierwsze pytanie to jest takie, związane z uchwałą nr 778 – prosiłbym o odpowiedź, czy  
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prawdą jest, że miasto jest winne prawie 1 mln zł, ma zobowiązania, jeśli idzie o sekcję piłki ręcznej i  
dopóki nie wypłaci tych zobowiązań, to Orlen nie podpisze umowy? To jest moje pierwsze pytanie.” 

Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  “Ale my już to omawialiśmy, 
Panie Grzegorzu.”

Pan Radny Grzegorz Lewicki powiedział: “Tak, ale prosiłbym.” 

Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  “Panie  Grzegorzu,  nie, 
zamknęliśmy dyskusję.”

Pan Radny Grzegorz Lewicki powiedział: “Ale chyba jest to w tym segmencie. Drugie moje pytanie 
jest – ile miasto zamierza łożyć na sekcję piłki ręcznej. I trzecie – kiedy było na sekcję piłki ręcznej,  
ile będzie łożyło? Kto będzie łożył 7 mln? Kto będzie? Słuchajcie Państwo....” 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “Ale przecież tak długo, Panie 
Grzegorzu, omawialiśmy ten punkt. [...]”

Pan Radny  Grzegorz Lewicki  powiedział: “Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie, ostatnie. I tak mi 
nikt,  podejrzewam,  nie  odpowie.  Mam  pytanie  do  prawnika  –  jak  to  jest  z  tym  zakresem 
dostępności  Radnych  do poufnych  informacji,  bo  tłumaczy  nam  się,  że  nie  mamy  dostępu  do 
informacji poufnych. To ja chciałem  zapytać, kto je w Ratuszu ma, kto w jakim zakresie, jeżeli my nie  
mamy i nie możemy mieć, bo w tym miejscu zadaję sobie pytanie – to po co ja występuję do IPN,  
czy do innych tych instytucji, o tym że nie byłem współpracownikiem, itd., itd. Proszę o odpowiedź  
na te pytania. Dziękuję.”

Pan  Roman  Wróblewski radca  prawny powiedział:  “Szanowni  Państwo,  informacjami  poufnymi 
rządzi pełnomocnik, który jest w Urzędzie, który zna szczegółowo przepisy. Ja nie jestem w stanie z 
głowy podpowiedzieć.  Z kolei w Statucie mamy zapisy, że jeżeli informacje tego typu miałyby być 
udostępniane  na  Sesji,  można   zarządzić   posiedzenie  niejawne.  Także  tyle  mogę  Państwu 
powiedzieć tutaj.”

W  tym  miejscu  obrad  została  ogłoszona  przerwa  od  godz.  1335 do  godz.  1410.Obrady  zostały 
wznowione o godz. 1420.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. wyrażenia zgody  na przystąpienie Miasta Płock do spółki  pod firmą „  Sekcja Piłki 
Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna” z siedzibą w Płocku (druk nr 778)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 778 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 19
przeciw - 0
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wstrzymujące - 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 735/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do spółki pod firmą „Sekcja Piłki Ręcznej 
–  Wisła  Płock  Spółka  Akcyjna” z  siedzibą  w  Płocku  stanowi załącznik  nr  15 do 
niniejszego protokołu. 

2. udzielenia  poręczenia  finansowego  dla  Wodociągów  Płockich  Sp.  z  o.o.  z  tytułu 
zaciągnięcia  kredytu  na  realizację  zadania  pn.  „Uporządkowanie  gospodarki 
ściekowej  na terenie miasta Płocka, etap I” (druk nr 785)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 785.
Wynik głosowania:
za - 20
przeciw - 0
wstrzymujące - 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR  736/LIII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  czerwca  2010  roku  w  sprawie  
udzielenia  poręczenia  finansowego  dla  Wodociągów  Płockich  Sp.  z  o.o.  z  tytułu  
zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej  na  
terenie miasta Płocka, etap I” stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

3. zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 r. (druk nr 786)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 786.
Wynik głosowania:
za - 15
przeciw - 1
wstrzymujące - 6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 737/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniająca  
uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 r. stanowi załącznik nr 17 do niniejszego  
protokołu. 

4. zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 r. (druk nr 787)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 787 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 2
wstrzymujące - 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 738/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku  zmieniająca  
uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 r. stanowi załącznik nr 18 do niniejszego  
protokołu. 
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5. wydzierżawienia  gruntu  stanowiącego  własność  Gminy  –  Miasto  Płock  przy  ul. 
Świętego Wojciecha w Płocku  (druk nr 753)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 753.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR  739/LIII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  czerwca  2010  roku  w  sprawie  
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Świętego  
Wojciecha w Płocku stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

6. wydzierżawienia  gruntu  stanowiącego  własność  Gminy-  Miasto   Płock  przy  ul. 
Kolegialnej w Płocku (druk nr 754)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr  754.
Wynik głosowania:
za -  23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR  740/LIII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  czerwca  2010  roku  w  sprawie  
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy- Miasto  Płock przy ul. Kolegialnej  
w Płocku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

7. wydzierżawienia  nieruchomości  gruntowych  stanowiących  własność  Gminy-Miasto 
Płock przy ulicy  Wyspiańskiego w Płocku (druk nr 755)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 755.
Wynik głosowania:
za -  23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR  741/LIII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29 czerwca  2010 roku  w  sprawie  
wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock  
przy ulicy  Wyspiańskiego w Płocku stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

8. zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 
marca 2005 r. w   sprawie  zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą 
im częścią ułamkową gruntu (druk nr 756)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 756.
Wynik głosowania:
za -  17
przeciw - 0
wstrzymujące - 5
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  742/LIII/10 Rady Miasta  Płocka  z  dnia  29 czerwca  2010 roku w  sprawie  
zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca  
2005r. w sprawie zasad sprzedaży lokali  użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią  
ułamkową gruntu stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

9. przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  terenu  położonego  pomiędzy  ulicami:  Kobylińskiego,  Bielską, 
Ostatnią i aleją Spacerową w Płocku (druk nr 758)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 758.
Wynik głosowania:
za -  17
przeciw -  0
wstrzymujące -  6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR  743/LIII/10 Rady Miasta  Płocka  z  dnia  29 czerwca  2010 roku w  sprawie  
przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  planu  zagospodarowania  
przestrzennego  terenu położonego pomiędzy ulicami:  Kobylińskiego,  Bielską,  Ostatnią i  
aleją Spacerową w Płocku stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

10. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru 
Budowlanego w Płocku – Jednostki Budżetowej (druk nr 759)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 759.
Wynik głosowania:
za -  23
przeciw -  0
wstrzymujące -  0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 744/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku  zmieniająca  
uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  w  
Płocku – Jednostki Budżetowej stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

11. zmieniająca uchwałę w sprawie  przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ogród 
Zoologiczny  w Płocku w jednostkę budżetową - Miejski Ogród Zoologiczny (druk nr 
760)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 760 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw -  0
wstrzymujące -  0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 745/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku  zmieniająca  
uchwałę w sprawie  przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ogród Zoologiczny  w  
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Płocku w jednostkę budżetową - Miejski Ogród Zoologiczny stanowi załącznik nr 25 do  
niniejszego protokołu. 

12. nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku (druk nr 761)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 761.
Wynik głosowania:
za - 21
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR  746/LIII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  czerwca  2010  roku  w  sprawie  
nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku stanowi  załącznik nr 
26 do niniejszego protokołu. 

13. nadania statutu Miejskiemu  Zarządowi Dróg w Płocku (druk nr 762)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 762.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR  747/LIII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  czerwca  2010  roku  w  sprawie  
nadania  statutu  Miejskiemu   Zarządowi  Dróg  w  Płocku  stanowi  załącznik  nr  27 do  
niniejszego protokołu. 

14. zmiany Statutu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09 Rady 
Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 614/XLIII/09 Rady 
Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. (druk nr 763)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 763.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 748/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie 
zmiany Statutu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09 Rady Miasta  
Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 614/XLIII/09 Rady Miasta Płocka  
z dnia 24 listopada 2009 r. stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

15. zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 
Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 615/XLIII/09 
Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. (druk nr 764)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 764.
Wynik głosowania:
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za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 749/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie 
zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 Rady 
Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 615/XLIII/09 Rady Miasta  
Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

16. przyjęcia statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa (druk nr 
767)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 767.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 750/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie 
przyjęcia statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa stanowi 
załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

17. zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. 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 2003r., zmienionej Uchwałą Nr 44/IV/06  Rady Miasta 
Płocka z dnia 29 grudnia 2006r. (druk nr 768)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 768.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

      UCHWAŁA NR 751/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. 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 2003r., zmienionej Uchwałą Nr 44/IV/06  Rady Miasta Płocka z  
dnia 29 grudnia 2006r. stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

18. zmian  w  Uchwale  Nr  168/XII/03  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  czerwca  2003r.  w 
sprawie  zmiany  Statutu  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Płocku  ze  zmianami 
wprowadzonymi Uchwałą Nr 920/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r., 
Uchwałą Nr 992/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006r.,  Uchwałą Nr 
153/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007r. i Uchwałą Nr 292/XXI/08 Rady 
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Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008r. (druk nr 769)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 769.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

       UCHWAŁA NR 752/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
zmian w Uchwale Nr 168/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie  
zmian  Statutu  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Płocku  ze  zmianami  wprowadzonymi  
Uchwałą  Nr  920/LIV/06  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28  marca  2006r.,  Uchwałą  Nr  
992/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006r., Uchwałą Nr 153/X/07 Rady  
Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007r. i Uchwałą Nr 292/XXI/08 Rady Miasta Płocka z  
dnia 26 lutego 2008r. stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

19.  zmiany w Uchwale Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r. w sprawie 
nadania  Statutu  Miejskiemu  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej  w  Płocku,  zmienionej 
Uchwałami  Rady  Miasta  Płocka:  Nr  739/XXXIV/00  z  dnia  19  grudnia  2000r.,  Nr 
1087/LIII/02  z  dnia  28  maja  2002r.,  Nr  169/XII/03  z  dnia  26  czerwca  2003r.,  Nr 
479/XXIV/04 z dnia 20 kwietnia 2004r., Nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005r. i Nr 
991/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. (druk nr 770)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 770.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

       UCHWAŁA NR 753/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie 
zmiany w Uchwale Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r. w sprawie  
nadania  Statutu  Miejskiemu  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej  w  Płocku,  zmienionej  
Uchwałami  Rady  Miasta  Płocka:  Nr  739/XXXIV/00  z  dnia  19  grudnia  2000r.,  Nr  
1087/LIII/02  z  dnia  28  maja  2002r.,  Nr  169/XII/03  z  dnia  26  czerwca  2003r.,  Nr  
479/XXIV/04 z dnia 20 kwietnia 2004r., Nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005r. i Nr  
991/LVIII/06  z  dnia  29  sierpnia  2006r.  stanowi załącznik  nr  33 do  niniejszego  
protokołu. 

20. zmian w Uchwale Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w 
sprawie  nadania  statutów  jednostkom  organizacyjnym  pomocy  społecznej 
działającym  na  terenie  Miasta  Płocka  ze  zmianą  wprowadzoną  Uchwałą  Nr 
255/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007r. (druk nr 771)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 771.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
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wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

        UCHWAŁA NR 754/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
zmian w Uchwale Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w  
sprawie  nadania  statutów  jednostkom  organizacyjnym  pomocy  społecznej  
działającym  na  terenie  Miasta  Płocka  ze  zmianą  wprowadzoną  Uchwałą  Nr  
255/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007r. stanowi  załącznik nr 34 do  
niniejszego protokołu. 

21. nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka 
Budżetowa (druk nr 772)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 772 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

      UCHWAŁA NR 755/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
nadania  statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka  
Budżetowa stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

22. zmian do Uchwały  Nr  526/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z  dnia 26 maja 2009r.  w 
sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku (druk nr 773)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 773.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

       UCHWAŁA NR 756/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
zmian  do  Uchwały  Nr  526/XXXVII/09  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  maja  2009r.  w  
sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku stanowi załącznik nr 36 
do niniejszego protokołu. 

23. zmian do Uchwały  Nr  527/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z  dnia 26 maja 2009r.  w 
sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Płocku (druk nr 774)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 774.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

       UCHWAŁA NR 757/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
zmian  do  Uchwały  Nr  527/XXXVII/09  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  maja  2009r.  w  

57



sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Płocku stanowi załącznik nr 37 
do niniejszego protokołu. 

24. zmian do Uchwały  Nr  528/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z  dnia 26 maja 2009r.  w 
sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Płocku (druk nr 775)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 775.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

      UCHWAŁA NR 758/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
zmian  do  Uchwały  Nr  528/XXXVII/09  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  maja  2009r.  w  
sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Płocku stanowi załącznik nr 38 
do niniejszego protokołu. 

25. zmiany uchwały Nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007r. w 
sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (druk nr 779)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 779.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

      UCHWAŁA NR 759/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
zmiany uchwały  Nr 212/XV/07 Rady Miasta  Płocka z  dnia 30 października  2007r.  w  
sprawie utworzenia  Miejskiego  Urzędu Pracy w Płocku stanowi załącznik  nr 39 do  
niniejszego protokołu. 

26. propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 780)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 780. 
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

     UCHWAŁA NR 760/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego stanowi załącznik nr 40  
do niniejszego protokołu. 

27. zmiany uchwały  Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w 
sprawie  przyznania  dotacji  celowych  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i 
roboty  budowlane  przy  zabytku  nieruchomym  wpisanym  do  rejestru  zabytków, 
znajdującym się na terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 
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kwietnia 2010 roku (druk nr 765)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 765.
Wynik głosowania:
za - 16
przeciw - 0
wstrzymujące - 6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

      UCHWAŁA NR 761/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
zmiany uchwały  Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w  
sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty  
budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym  
się na terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010  
roku stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. 

28. zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w 
sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich 
dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych 
na terenie miasta Płocka (druk nr 766)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 766.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

       UCHWAŁA NR 762/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w  
sprawieustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla  
uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na  
terenie miasta Płocka stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu. 

29. zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji w 2010 roku 
zadań  powiatu  gostynińskiego  z  zakresu  działania  Ośrodka  Adopcyjno  - 
Opiekuńczego  w  Płocku  będącego  jednostką  organizacyjną  Gminy  -  Miasta  Płock 
(druk nr 776)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 776 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

     UCHWAŁA NR 763/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
zawarcia  z  Powiatem Gostynińskim  porozumienia  w  sprawie  realizacji  w  2010 roku  
zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego  
w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasta Płock stanowi załącznik  
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nr 43 do niniejszego protokołu. 

30. zawarcia  z  Ministrem  Edukacji  Narodowej  porozumienia  w  sprawie  wykonania  w 
2010  roku  zadania  edukacyjnego  w  ramach  rządowego  programu  na  rzecz 
społeczności romskiej w Polsce (druk nr 777)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 777 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

      UCHWAŁA NR 764/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2010  
roku  zadania  edukacyjnego  w  ramach  rządowego  programu  na  rzecz  społeczności  
romskiej w Polsce stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu. 

31. uszczegółowienia  opisu  dotychczasowych  obwodów  głosowania  w  mieście  Płocku 
(druk nr 781)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 781. 
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

     UCHWAŁA NR 765/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
uszczegółowienia  opisu  dotychczasowych  obwodów  głosowania  w  mieście  Płocku  
stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. 

32. zmian w podziale miasta Płocka na okręgi wyborcze (druk nr 782)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 782.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

       UCHWAŁA NR 766/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
zmian  w  podziale  miasta  Płocka  na  okręgi  wyborcze  stanowi załącznik  nr  46 do  
niniejszego protokołu. 

33. zmiany  Uchwały  Nr  67/VI/07  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27  lutego  2007  roku 
zmienionej Uchwałą Nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku 
w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 783)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 783.
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Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

       UCHWAŁA NR 767/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
zmiany Uchwały Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku zmienionej  
Uchwałą Nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie:  
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości  
wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu. 

34. określenia  jednostek  budżetowych  gromadzących  dochody  na  wydzielonym 
rachunku,  źródeł  tych  dochodów  i  ich  przeznaczenia  oraz  sposobu  i trybu 
sporządzania  planu  finansowego  dochodów  i wydatków  nimi  finansowanych, 
dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania (druk nr 784)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 784.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku,  
źródeł tych dochodów i  ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu  
finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i  
ich zatwierdzania stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu. 

35. skargi  Pani Marii Sołtys  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na 
uchwały Rady Miasta Płocka (druk nr 757)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 757.
Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 10
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

       UCHWAŁA NR 769/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
skargi Pani Marii Sołtys  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na  
uchwały Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu. 

36. wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego 
nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Chopina oznaczonych 
nr ewid. działek 339/2 i 633/1 o łącznej  pow. 4789 m² (druk nr 788)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 788.
Wynik głosowania:
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za - 17
przeciw - 0
wstrzymujące - 6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 770/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego  
nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Chopina oznaczonych  
nr ewid.  działek 339/2 i  633/1 o łącznej   pow. 4789 m² stanowi załącznik nr 50 do  
niniejszego protokołu. 

37. współudziału  stron  w  kosztach  realizacji  zadania  pn:  „Kompleksowa  wymiana 
nawierzchni  kolejowej  w  torze  nr  1  km  46,070  –  56,526  z  remontem  przejazdów 
kolejowych  w  km  46,140;  46,336;  49,050;  49,456;  49,956;  50,534;  51,611;  53,222; 
55,033 wraz z robotami towarzyszącymi linii 033 Kutno – Brodnica” (druk nr 789)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 789.
Wynik głosowania:
za - 20
przeciw - 0
wstrzymujące - 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 771/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  
współudziału  stron  w  kosztach  realizacji  zadania  pn:  „Kompleksowa  wymiana  
nawierzchni  kolejowej  w  torze  nr  1  km  46,070  –  56,526  z  remontem  przejazdów  
kolejowych w km 46,140; 46,336; 49,050; 49,456; 49,956; 50,534; 51,611; 53,222; 55,033  
wraz z robotami towarzyszącymi linii 033 Kutno – Brodnica” stanowi załącznik nr 51 
do niniejszego protokołu. 

Ad pkt. 7

Pan  Tomasz  Kolczyński  Zastępca Prezydenta Miasta  Płocka przedstawił  sprawozdanie  Prezydenta 
Miasta Płocka  z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 26.05.2010 r. do 28.06.2010 r. 
Poinformował, iż odbyło się:

– otwarcie Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych,
– uroczystości  związane  z  60-leciem  istnienia  Szkoły  Podstawowej  Nr  9  im.  ks.  Jana 

Twardowskiego,
– „Angels of Fire - licytacja na rzecz Haiti i najbardziej potrzebujących polskich powodzian,
– Płock – Miasto Aniołów - Inicjatywa Wieczór Chwały,
– posiedzenie Związku Gmin Regionu Płockiego - spotkanie w sprawie pomocy dla powodzian,
– przekazanie darów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka dla instytucji opiekuńczych,  
– uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców X Biegu Ulicznego NSZZ „Solidarność”,
– IX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, 
– spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy,
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– wręczenie  nagród  za  zdobycie  Mistrzostwa  Polski  Juniorów  i  Wicemistrzostwa  Juniorów 
Młodszych w piłce ręcznej,

– uroczyste XXI Walne Zebranie Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”,
– Dni Historii Płocka i Dni Chemika – spotkanie z maturzystami (wpisy do Księgi Chwały), Jarmark 

Tumski, Msza św. w intencji samorządu płockiego, uroczysta Sesja Rady Miasta Płocka, oficjalne 
rozpoczęcie Dni Historii Płocka, przekazanie mieszczanom kluczy do bram miasta, wręczenie 
tytułu Płocczanin Roku oraz nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury, koncert 
Teatru Muzycznego Roma z Warszawy, „III Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych” - rekonstrukcja 
historyczna, koncert Gorana Bregovića, Msza św. w intencji płocczan i pracowników PKN Orlen, 

– oficjalne otwarcie Przedszkola nr 1 w Płocku, 
– posiedzenie Rady Fundacji „Teraz Polska”,
– spotkanie w sprawie przyspieszenia budowy obwodnicy północnej, 
– podsumowanie IX  edycji  konkursu  ekologicznego pt.  „Segreguj  odpady” skierowanego do 

przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
– wykład chemiczny prof. Jacka Kijeńskiego: „Chemiczne świata opisanie”,
– posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich,
– Piknik Lotniczy, 
– wręczenie wyróżnień dla osób pomagających w czasie powodzi podczas imprezy Wianki w 

Borowiczkach.
Następnie przedstawił: 
sprawozdanie Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka Tomasza Kolczyńskiego:    

– uczestnictwo w projekcjach i Gali Film, art & tourism Festival (Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Turystycznych),

– reprezentowanie  Prezydenta  Miasta  Płocka  w  uroczystości  wręczenia  nagród  zwycięskim 
drużynom ratowniczym (Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK),

– spotkanie z Panią Barbarą Jezierską – Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
– spotkanie  z  Panią  Wiesławą  Chojnacką  –  Dyrektorem  Generalnym  Mazowieckiego  Urzędu 

Wojewódzkiego  oraz  Panem  Jerzym  Pindelskim  Dyrektorem  Wydziału  Skarbu  Państwa  i 
Nieruchomości, 

– uczestnictwo w Forum Budowlanym, 
– udział w uroczystym XXI  Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”,
– udział w Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka z okazji 20 -lecia samorządu, 
– uczestnictwo w imprezach towarzyszących Dniom Historii Płocka i Dniu Chemika,
– Piknik Lotniczy, Wianki 
– spotkanie Rady Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka, 
– Wianki 2010 – Borowiczki,

sprawozdanie Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka Dariusza Zawidzkiego:  
– udział w spotkaniu w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego na temat rozdysponowania pomocy 

dla poszkodowanych przez powódź,
– koordynacja akcji przeciwpowodziowej, 
– gala Angels of Fire,
– Dni Historii Płocka i Dzień Chemika, 
– Uroczysta Sesja Rady Miasta Płocka,
– Płockie Forum Budowlane, 
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– udział w uroczystości związanej z otwarciem nowego pawilonu szpitalnego w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym, 

– Piknik Lotniczy,
– udział w uroczystym wdrożeniu do służby nowoczesnego śmigłowca Eurocopter EC 135 do 

bazy HEMS w Płocku – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
sprawozdanie Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka Piotra Kubery:  

– udział w uroczystości związanej z 60-leciem istnienia Szkoły Podstawowej Nr 9 im. ks. Jana 
Twardowskiego,

– spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w auli Ratusza,
– udział w otwarciu Festiwalu Filmów Turystycznych,
– wręczanie nagród Prezydenta szczypiornistom, 
– Dni Historii Płocka i Dzień Chemika,
– wręczenie nagród laureatom I etapu XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 

dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”,
– finał Mistrzów Polski Młodzików w piłce ręcznej,
– 30-lecie „Solidarności”,
– zakończenie Płockiej Ligi Piłkarskiej, 
– spotkanie z maturzystami – wpisy do Księgi Chwały,
– spotkanie z przedszkolakami z płockich przedszkoli  przed Ratuszem w ramach Dni Historii 

Płocka,
– Uroczysta Sesja Rady Miasta Płocka,
– otwarcie Jarmarku Tumskiego,
– Klasówka z Płocka,
– XVII Jubileuszowy Zjazd Małachowiaków w 830 rocznicę narodzin szkoły, 
– oficjalne otwarcie Miejskiego Przedszkola nr 1,
– uroczysta wieczornica harcerska, podczas której nastąpiło odsłonięcie Pomnika Druha Wacława 

Milke (w uroczystości uczestniczyli wszyscy Prezydenci),
– uroczystość  obchodów  jubileuszu  30  –  lecia  Miejskiego  Przedszkola  z  Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 3 Płocku oraz 15-lecia integracji,
– Piknik Lotniczy,
– posiedzenie Rady Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka,
– konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
– Wianki w Borowiczkach.

Pan Tomasz  Kolczyński  Zastępca Prezydenta Miasta  Płocka poinformował,  iż  Radni  otrzymali  do 
skrytek informację w zakresie stanu realizacji inwestycji drogowych realizowanych przez Pełnomocnika 
ds. inwestycji drogowych. Poinformował również, iż w omawianym okresie Radni Rady Miasta Płocka 
złożyli 16 interpelacji (3 podczas Sesji Rady Miasta; 13 między Sesjami Rady Miasta) – odpowiedź na 3 
interpelacje leży w gestii Prezydenta Miasta, 12 w gestii Zastępcy Prezydenta ds. komunalnych, 1 w 
gestii Zastępcy Prezydenta ds. polityki społecznej. Dotychczas udzielono odpowiedzi na 13 interpelacji, 
termin odpowiedzi  na 3 interpelacje jeszcze nie upłynął.  Od początku kadencji  Radni  złożyli  1473 
interpelacje. 
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Pani  Radna  Elżbieta Podwójci  –  Wiechecka powiedziała:  „[...]  Ponieważ odbywał  się finał  płockiej 
klasówki - Klasówki z Płocka, z wiedzy o Płocku, i szkoda, że tylko ja jako jedyna wystąpiłam tutaj jako 
Radna. Uważam, że jest nas 25 osób. Czy my się już w końcu nie potrafimy bawić? Po prostu uważam, to 
chcę powiedzieć głośno, że to co nie dotyczy polityki i jakichś waśni, czy coś, to po prostu Państwo 
Radni nie uczestniczą. A chodziło w tej zabawie, w tej klasówce o to, żeby po prostu dać frajdę tej  
młodzieży wspaniałej, Małachowiakom, wspaniałym gimnazjalistom. Nie rozumiem, dlaczego po prostu 
tylko ja jedna. Chociaż nie było tak źle dzięki młodzieży z Małachowianki, po prostu mogłam cokolwiek 
podejrzeć.  Uważałam, że jak zabawa to... Proszę Państwa, zabawa w pełni po prostu. Tu chodziło o to, 
żeby dać satysfakcję młodzieży, dzieciakom, a nie nam. My to po prostu mieliśmy być  jako tło. Dziękuję. 
Przykro, że nikt z Radnych się nie zdecydował. A ja mam zwyczaj mówić to, co myślę. Dziękuję.”      

Pan Radny Arkadiusz Iwaniak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Znaczy ja mam 
takie spostrzeżenia do tego sprawozdania, tak, jedno – Pan Prezydent Kolczyński wymienił,  że Pan 
Prezydent  uczestniczył  ....  uczestniczył  Pan  Prezydent,  albo  Pan  Prezydent  Kubera,  uczestniczył  w 
organizowanej imprezie turniej piłki ręcznej. Ja tutaj taką prośbę zasadniczą miałbym, bo fajna, bardzo 
fajna impreza, szczytna i w ogóle, z tym że myślę, że warto byłoby wydać dodatkowe 2 tys.  na wodę dla 
tych dzieci.  Ja wiem, że zjechały się z różnych szkół, z różnych miejscowości i różnych  krajów, ale myślę, 
że Urząd Miasta jako współorganizator, nie straciłby za dużo, gdyby kupił, nie wiem, wody  za 1 tys., czy 
za 2 tys.  Obrazek picia wody z kranu przez te dzieci spragnione, które od porannych godzin do godziny 
17.00 uczestniczyły w tym turnieju taki  był mało ciekawy. Kolejna rzecz i spostrzeżenie to myślę, że 
następnym razem, jak będzie organizowane spotkanie w sprawie obwodnicy północnej, w sprawie 
obwodnic, inwestycji drogowej, bardzo ważne spotkanie, to myślę, że dobrze by było, żebyśmy jako 
Radni  również chociaż informację,  jeśli  nie zaproszenie,  to informację o czymś takim otrzymali.  Ja 
miałem możliwość uczestniczyć w tym, bo zostałem zaproszony jako Przewodniczący Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. Natomiast też myślę, że byłoby warto, gdyby reszta Radnych na to była zaproszona. I 
spostrzeżenie co do tego, to myślę też jest takie, że organizowanie tej tematyki, długiej tematyki, ważnej 
tematyki, jaką są obwodnice, na godzinę przed odsłonięciem pomnika – ławeczki Druha Wacława Milke, 
pokazuje o lekceważeniu wszystkich tych, których się zaprosiło na to spotkanie, ale i pokazuje też, że 
ten temat jest w sumie mało ważny, a najważniejsze było puszczenie w obieg ulotek, bilbordów i wielu 
innych rzeczy. Na to zresztą będę miał w punkcie następnym zapytanie i interpelację. I trzecia rzecz – nie 
wiem,  czy  usłyszałem,  czy  się  przesłyszałem,  że  Pan  Prezydent  Milewski  uczestniczył  we  mszy 
poświęconej  pracownikom Orlenu i  mieszkańcom Płocka -  mszy z okazji  Dni  Historii  Płocka.   Czy 
uczestniczył, czy nie? Bo zdaje się, że uczestniczył, a ja uczestniczyłem i zdaje się, że go nie widziałem  
tam, to nie wiem.  Czy ja się przesłyszałem, czy ktoś się przejęzyczył?”          

Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Znaczy ja mam zapisane, że 
uczestniczył w tej mszy, ale powiem wprost – nie zawsze Pan Prezydent biegnie do pierwszych ławek, to 
jest różna praktyka Pana Prezydenta. A msza jest tak samo ważna i  na pierwszym krześle i na ostatnim i 
pod  tzw.  chórem.  Ale  to  jakby  nie  odpowiem  na  100%.  To  jest  przygotowana  informacja  do 
przeczytania. I zresztą reprezentowany był Urząd też i przez inne osoby. Sekretariat przygotowuje te 
informacje, więc trudno mi się wprost do tego odnieść. Jeśli chodzi o turniej piłki nożnej.... przepraszam, 
ręcznej,  tak  oczywiście,  to  był  ten  Międzynarodowy  Festiwal  Piłki  Ręcznej,  to  pewnie  o  tym  Pan 
Przewodniczący  mówił,  myśmy  tam  na  pewno  tylko  współorganizowali,  jakby  współfinansowali, 
organizatorem zapewne było to Stowarzyszenie. Zapewne gdyby się zwróciło o taką pomoc, albo coś 
źle zostało skalkulowane, możliwe, te wydatki. Mnie się też to troszkę wydaje nienormalne, że z kranu 
trzeba było wodę pić, a nie mieć w jakichś tam butelkach. Chyba że była i może się skończyła, trudno mi 
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powiedzieć. Ale to organizatorzy, przede wszystkim,  za to .....  W zasadzie był patronat Pana Prezydenta i 
zapewne jakieś współfinansowanie, nawet nie jestem w stanie powiedzieć , w jakim zakresie, w tej 
chwili. Obwodnica północna, spotkanie – parlamentarzyści z reguły mają dyżury w poniedziałki,  więc 
także można ich wszystkich zgromadzić w jednym miejscu w tym samym czasie. Na pewno to był też i 
gest  wobec  parlamentarzystów.  Zaproszenie  miało  formułę,  w  zasadzie,  otwartą.  Oczywiście,  że 
przewidywano, przecież z chwilą, gdy już było wiadomo, że takie odsłonięcie będzie, a przecież to była 
informacja  dużo  też  i  wcześniej,  przewidywano  albo  przerwę,  albo  zakończenie  spotkania  przed 
odsłonięciem, a odległość z tej auli do miejsca, gdzie znajduje się ławeczka, to jest przecież 2, 3 minuty, 
nawet  i  to  nie.  Nie  było  to  żadnym  zamierzeniem,  tym  bardziej,  że  od  samego  początku 
przewidywaliśmy uczestnictwo w tym bardzo ważnym wydarzeniu dla Płocka, płocczan, i pewnie nie 
tylko, bo w zespole też na pewno uczestniczyły różne osoby, w tym 60-leciu, też mieszkający teraz 
gdzieś tam poza Płockiem i pewnie poza granicami kraju.”

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Idąc torem tych wypowiedzi tutaj Kolegi Radnego i Kolegi 
Prezydenta, dotyczących tego spotkania o obwodnicach, ja miałbym taką prośbę tylko tutaj,  Panie 
Prezydencie, ponieważ słyszeliśmy o konferencji wtorkowej dotyczącej piłki ręcznej, czy nie można by 
na przykład maila na nasze skrzynki przesłać z informacją, że takie spotkanie się odbywa i wtedy każdy 
zainteresowany daną tematyką by po prostu mógł w tym spotkaniu uczestniczyć. Także taką prośbę 
miałbym tylko,  i w ogóle o tego typu spotkaniach, żeby informować drogą mailową.”   

Ad pkt. 8

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy między 
Sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 25.05.2010 r. do 26.06.2010 r. Poinformował, iż brał udział:

– w Dniach Historii Płocka i Dniu Chemika,
– w uroczystej wieczornicy harcerskiej, podczas której nastąpiło odsłonięcie pomnika Druha 

Wacława  Milke,
– przyjęciach interesantów,
– w posiedzeniach Komisji Rady Miasta Płocka.

(sprawozdanie dot. korespondencji stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu)

Ad.pkt 9

Podczas obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka następujący Radni złożyli na piśmie interpelacje:

1/  Pan Radny Marek Krysztofiak złożył następujące interpelacje:

− dot.    ogrodzenia przy nowej  siedzibie Miejskiego Przedszkola nr  13    (załącznik nr 53 do 
niniejszego protokołu)

Treść interpelacji   

Przedmiot, temat  interpelacji:
W/s ogrodzenia przy nowej siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 13
Uzasadnienie interpelacji: Zgłoszono się do mnie jako radnego Rady Miasta Płocka w/s interwencji 
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dotyczącej  ogrodzenia  przy  nowej  siedzibie  MP  13  na  ul.  Krakówka  w  dzielnicy  Radziwie. 
Wykonano część ogrodzenia  okalającego przedszkole.  Niestety  nie  w  pełni,  ponieważ  część  to 
ogrodzenie w bardzo złym stanie – należące do osoby prywatnej. 
Wobec powyższego proszę o podjęcie działań mających na celu wykonanie całości ogrodzenia przy 
nowej siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 13. 
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: Rozmowy w w/w 
sprawie z Z-cą Prezydenta Miasta Płocka Tomaszem Kolczyńskim i dyr. Wydziału Inwestycji UMP 
Marzeną Sawicką.

   
− dot. likwidacji niektórych znaków drogowych na ul. Saperskiej przy wjeździe od strony ul.   

Maneżowej (załącznik nr 54 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji   

Przedmiot, temat  interpelacji:
W/s  likwidacji  niektórych  znaków  drogowych  na  ul.  Saperskiej  przy  wjeździe  od  strony  ul.  
Maneżowej. 
Uzasadnienie  interpelacji:  Zgłoszono się  do mnie  jako radnego Rady  Miasta  Płocka  z  prośbą o 
interwencję  w/s  likwidacji  znaków  „Droga  jednokierunkowa”  i  „Zakaz  zatrzymywania”  na  ul. 
Saperskiej,  przy  wjeździe  od  strony  ul.  Maneżowej.  Konsekwencją  istnienia  tych  znaków  są 
trudności z przemieszczaniem się mieszkańców, korki i niebezpieczeństwo kolizji.
Sąsiednia, równoległa do ul. Saperskiej ulica Kacza mimo że jest węższa jest ulicą dwukierunkową 
bez w/w znaków. 
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: Rozmowa w w/w 
sprawie z Z-cą Prezydenta Miasta Miasta Płocka Dariuszem Zawidzkim. 

2/ Pani Radna Magdalena Lewandowska złożyła następując interpelacje:

− dot.    uwzględnienia  w zakresie  remontu  ul.  Rembielińskiego również  skrzyżowania  z  ul.   
Rutskich (załącznik nr 55 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji   
Przedmiot,  temat  interpelacji:  proszę o uwzględnienie w zakresie remontu ul.  Rembielińskiego 
również skrzyżowania z ul. Rutskich. 
Uzasadnienie  interpelacji:  po  opadach  deszczu  na  skrzyżowaniu  pozostają  zastoiska  wody, 
pomimo tego, że w pobliżu znajdują się kratki ściekowe.  

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-
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− dot. uciążliwości odorowych     (załącznik nr 56  do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji   

Przedmiot,  temat   interpelacji:  proszę  o  informację:  -  czy  na  terenie  miasta  Płocka  występują 
uciążliwości odorowe i jakie stwarzają zagrożenie dla mieszkańców? 
-  ile  było  zgłoszeń  do  Straży  Miejskiej  i  Biura  zarządzania  Kryzysowego  w  2009  r.  i  2010  o  
występowaniu uciążliwości odorowych? 
Uzasadnienie interpelacji: skargi mieszkańców 
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-
                                                                                                   

− dot. usunięcia obumarłych drzew     (załącznik nr 57  do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji   

 Przedmiot, temat  interpelacji: proszę o usunięcie 14 szt. obumarłych drzew z następujących ulic: 
1. Wyszogrodzka - przy skrzyżowaniu ze Strzelecką 1 szt.
2. Strzelecka – trzecie po prawej stronie od Wyszogrodzkiej 1 szt.
3. Bielska przy poczcie 1 szt. 
4. Bielska przy wyjeździe z „Tygera” 1 szt. 
5. Jachowicza przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z Bielską 1 szt. 
6. Królewiecka – przy posesjach nr 3, 10, 15 – 3 szt. 
7. Nowy Rynek – przy Królewieckiej – 3 szt. 
8. Sienkiewicza – przy budynku Policji – 3 szt. 
Uzasadnienie interpelacji: obumarłe drzewa stanowią zagrożenie
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-
                                                                                                     

− dot.    usunięcia  uskoku w nawierzchni  jezdni  ulicy  Kilińskiego na skrzyżowaniu  z  ulicą  4   
pułku Strzelców Konnych (załącznik nr 58  do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji   
Przedmiot, temat  interpelacji: proszę o usunięcie uskoku w nawierzchni jezdni ulicy Kilińskiego na 
skrzyżowaniu z ulicą 4 pułku Strzelców Konnych. Uskok znajduje się na przejściu dla pieszych przy  
krawężniku. 
Uzasadnienie interpelacji: stwarza zagrożenie dla pieszych i pojazdów
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-
                                                                                              

− dot.   lampy oświetleniowej   (załącznik nr 59  do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji   

Przedmiot, temat  interpelacji: proszę o instalację lampy oświetleniowej przy wjeździe na posesję 
KREDYTOWA 8 od strony kotłowni. 
Uzasadnienie interpelacji: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-
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Ad. pkt10

W pkt. 10 zebrani nie zabierali głosu.

Ad. pkt 11

Pani Radna  Elżbieta Podwójci – Wiechecka  zaprosiła Radnych Rady Miasta Płocka na Brazylijski 
Piknik Rodzinny, który odbędzie się w dniu 26 sierpnia br.  przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Płocku.

Ad. pkt 12

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  zamknął  obrady  LIII  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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