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 PROTOKÓŁ NR LVII/10
Z OBRAD LVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 28 września 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godz.1006, a zakończyła o godz.1505.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Ilość Radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecni - 0
Osób zaproszonych - 135
Obecnych - 69

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

Ad. pkt 1

Otwarcia  obrad  LVII  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 LVII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:
1/Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Miasta Płocka. 
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
3/Informacja w wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2010 roku.
4/Informacja z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013 w roku 2009.
5/Informacja nt. funkcjonowania Spółki Wisła Płock S.A. w  roku 2009.
6/Informacja nt. bezrobocia w mieście Płocku. Analiza porównawcza z innymi miastami na prawach 
powiatu.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 840),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 841),
3. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości  niezabudowanej 

stanowiącej własność Skarbu Państwa (druk nr 828),
4. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości  niezabudowanej 

stanowiącej własność Skarbu Państwa (druk nr 829),
5. wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Komendę  Miejską  Państwowej  Straży  Pożarnej  w 

Płocku Projektu konkursowego pn.: “Uzyskiwanie kwalifikacji przez członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych szansą na lepsze życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej  integracji,  zaakceptowanego  do  otrzymania  dofinansowania  z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego (druk nr 830),
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6. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów  na  utrzymanie 
czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres 
przekraczający rok budżetowy (druk nr 831),

7. wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację 
terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 
832),

8. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 842),
9. zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 

2007-2013” (druk nr 833),
10. określenia  zasad  udzielenia  dotacji  na  sfinansowanie  prac  konserwatorskich, 

restauratorskich  lub  robót  budowlanych  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków 
(druk nr 834),

11. zmiany  Uchwały  nr  352/XXIV/08 Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27  maja  2008 r.  w  sprawie 
ustalenia  zasad  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  będących  własnością  gminy,  zmienionej 
Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. (druk nr 835),

12. wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 369/4 mieszczącego się przy ul. Na 
Skarpie (druk nr 836),

13. zmiany uchwały  nr  721/LI/10 Rady Miasta  Płocka z dnia 25 maja 2010 roku,  w sprawie 
zatwierdzenia taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków 
na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca  2011 roku (druk nr 837),

14. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 838),
15. zmiany Uchwały  Nr  388/XXVII/08 Rady Miasta  Płocka z  dnia  30  września  2008 roku  w 

sprawie opłaty  targowej  na terenie  miasta  Płocka,  zmienionej  Uchwałą   Nr  435/XXX/08 
Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku oraz Uchwałą Nr 543/XXXVIII/09 Rady Miasta 
Płocka z dnia 30 czerwca 2009 roku (druk nr 839),

16. nadania  pośmiertnie  Godności  „Honorowego  Obywatela  Miasta  Płocka”  Pani  Janinie 
Fetlińskiej Senator Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 843). 

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

Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Proszę Państwa, mam dwie 
ważne sprawy. Pierwsza sprawa to uporządkowanie porządku obrad, ale na prośbę przedstawicieli 
Komisji  Skarbu,  którzy  wczoraj  zasugerowali,  że  dwa  projekty  uchwał  mówiące  o  nadaniu 
honorowego tytułu, powinny znaleźć się na początku dzisiejszych obrad, w porządku na początku 
dzisiejszych obrad. Mianowicie pierwszy projekt uchwały o numerze 843 mówiący o nadaniu tytułu 
Pani  Senator  Janinie  Fetlińskiej  oraz  ten,  który  za  chwileczkę  wprowadzimy  o  numerze  845  w 
sprawie  nadania  pośmiertnie  Godności  Honorowego  Obywatela  Miasta  Płocka  Pani  Jolancie 
Szymanek – Deresz Posłance na Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej.[...]  I  w takim razie  bardzo bym 
prosił  o przystąpienie do głosowania.  Chciałbym zaproponować, żeby porządek wyglądał w ten 
sposób – projekt o numerze 845 wnioskuję o przeniesienie go z pozycji 16. na pozycję 1 a) zupełnie 
na początek, i to byłby numer 843, a wprowadzić pod poz. 1 b) projekt uchwały o numerze 845. I  
przystąpmy do głosowania, w takim razie, proszę Państwa. [...]”

Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Piotrowi 
Nowickiemu. 

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący, w związku z pewnymi niejasnościami, 
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które pojawiły się na ostatniej  Sesji  w kwestii  głosowania nad porządkiem obrad i  w kwestiach 
głosowania nad zmianami dotyczącymi zmian w budżecie, ja bym chciał się zapytać i poprosić Pana 
mecenasa o to, aby przedstawił, jaka jest aktualna interpretacja przepisów i jak należy rozumieć: 
bezwzględna większość podczas obrad Sesji  Rady Miasta Płocka,  bo dowiedziałem się od Pana 
mecenasa przed Sesją Nadzwyczajną ostatnią, że zmieniła się jakoś interpretacja. Chcielibyśmy się 
dokładnie dowiedzieć, jakie teraz obowiązują nas przepisy przy głosowaniu.”   

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu  Romanowi 
Wróblewskiemu radcy prawnemu. 

Pan  Roman  Wróblewski  radca  prawny  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie  Prezydencie! 
Szanowni  Państwo!  Faktycznie  były  wątpliwości  co  do  tego,  jak  tutaj  bezwzględna  większość 
głosów,  ale  były  one  na  bazie  art.  58  dotyczące  bezwzględnej  ilości  głosów  przy  uchwałach 
finansowych. Natomiast, jeśli chodzi, proszę Państwa, jest tak, w ustawie o samorządzie gminnym 
jest różnie rozumiana bezwzględna ilość głosów przy różnych głosowaniach. I tak - w art. 20 w ust.  
1 tej ustawy jest określone: rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady. Czyli tutaj musi być zawsze 13 głosów za, bo u nas w  
naszym przypadku przy 25 radnych zawsze musi być 13 głosów za, czyli  inaczej – jeżeli byłaby 
ustawowa liczba radnych obecnych na Sesji, gdzie u nas jest 13, wszyscy by musieli głosować za  
zmianą porządku obrad. Natomiast inaczej się przedstawia w świetle ustaw finansowych, gdzie w 
art.  58 jest powiedziane, że uchwały rady gminy, o której mowa w ust.1 zapadają bezwzględną 
większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  ustawowego składu  rady.  I  to  ja  miałem 
wątpliwości z kolegami, ale po wyjaśnieniu interpretacja jest taka, że przy takim zapisie musi być 
ustawowy skład rady, czyli trzeba mieć 13 i bezwzględną większość głosów, co oznacza, w ogóle 
przy bezwzględnej ilości głosów układ jest arytmetyczny taki, że musi być za uchwałą o jeden głos  
więcej  niż  głosów  wstrzymujących  się  i  głosów  przeciwnych.  (Pani  Radna  Elżbieta  Gapińska 
zapytała o głosowanie nad uchwałami budżetowymi.) Budżetowa jest to zwykła uchwała, proszę 
Państwa, nie jest to uchwała finansowa, jest to zwykła uchwała, która jest podejmowana zwykłą 
większością  głosów.  Także  tutaj  jest  inna  sytuacja.  Także  przy  porządku  obrad,  przy  zmianie 
porządku obrad, zawsze musi być...”

Pan Tomasz Korga  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Oraz przy absolutorium, o ile 
pamiętam.”

Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Absolutorium też, ja już nie wspominam […]. 
Tak samo jest przy odwoływaniu, czy powoływaniu przewodniczącego, wiceprzewodniczących, też 
troszeczkę  inaczej.  Natomiast,  proszę  Państwa,  przy  przesuwaniu  tutaj  porządku  obrad  z 
pierwszego  na  drugie  miejsce,  to  już  jest  kompetencja  Pana  Przewodniczącego,  wynika  to  z 
naszego Statutu i tutaj nie potrzebujecie Państwo głosować. Natomiast wprowadzenie, zdjęcie z 
porządku obrad, tak.”   

Pan Tomasz Korga  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czyli musimy mieć trzynastkę. 
Bardzo proszę, żebyśmy przystąpili do głosowania. Przypominam, że proszę o to, żebyście Państwo 
wyrazili zgodę na przeniesienie druku 843 na pozycję 1a) […].” 
W  wyniku  jednomyślnego  głosowania  (22  głosy  –  za,  0  –  przeciw,  0-  wstrzymujących)  projekt 
uchwały pomieszczony na druku nr 843 został przeniesiony z ppkt 16 do ppkt. 1a) w pkt 7 porządku 
obrad.  Następnie  Pan  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wniosek  o  wprowadzenie  do 
porządku obrad w pkt.  7  jako ppkt 1b)  projektu uchwały pomieszczonego na druku nr  845  w  
sprawie nadania  pośmiertnie  Godności  “Honorowego  Obywatela  Miasta  Płocka”  Pani  Jolancie  
Szymanek  –  Deresz  Posłance  na  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej.  W  wyniku  głosowania  projekt 
pomieszczony na druku nr 845 został wprowadzony do porządku obrad (23 głosy – za, 0 – przeciw, 
0 – wstrzymujących).
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Następnie Pan  Tomasz Korga  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Te dwie sprawy 
mamy uporządkowane, ale tak jak wspomniałem, jeszcze dalej jest nieuporządkowany porządek 
obrad. Mianowicie są dwa projekty uchwał,  które prosi  o wprowadzenie na dzisiejszą Sesję Pan 
Prezydent.  Państwo  znacie,  może  nie  wszyscy,  ale  kiedy  zdążyliśmy,  to  wprowadziliśmy  je  na 
Komisje,  i  jest  to  tak:   844  -  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Komendę  Miejską  
Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.:  „Szkolenie strażaków ratowników  
Państwowej  i  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  szansą  na  zwiększenie  kwalifikacji  zawodowych  oraz  
gwarancją  skuteczności  działań  ratowniczych  i  humanitarnych” w  ramach  Programu  Operacyjnego  
Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na  
rzecz aktywnej integracji, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu  
Społecznego. Taki długi tytuł. I bardzo bym prosił, żeby to był projekt uchwały o numerze 17, nie  
będziemy wkładać w 16.  17. I to będzie wtedy projekt o numerze 844. I kolejny, zaraz przystąpiły 
do głosowania, tylko przeczytam tytuł, miałby kolejny, a więc 18 numer, a byłby to numer projektu  
o nr 846 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,  Uchwałą  Nr  761/LIII/10  z  dnia  29  
czerwca 2010 roku oraz Uchwałą Nr 785/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poddał  pod  głosowanie  wniosek 
dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 844.  
W wyniku jednomyślnego głosowania (23 głosy – za,  0 – przeciw, 0 – wstrzymujących) projekt  
uchwały pomieszczony na druku nr 844 został wprowadzony do porządku obrad. 

W tym miejscu obrad Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka oddał  głos  Pani 
Radnej Bożenie Musiał.

Pani Radna Bożena Musiał powiedziała: „Panie Przewodniczący, ja mam pytanie do uchwały 846 – 
co jest przyczyną, że praktycznie co miesiąc w tym roku tą samą uchwałę zmieniamy? Ponieważ 
tego nie miałam na komisji,  chciałam zapytać, jaki jest powód, że po raz kolejny wprowadzamy 
prawie że tą samą uchwałę.” 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Niedokładnie tą samą.”

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  Panu  Dariuszowi  Zawidzkiemu 
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:  „Sprawa dotyczy Kościoła 
Farnego.  Ksiądz  Proboszcz  ogłosił  przetarg.  Oferty,  które  wpłynęły,  były  znacząco  wyższe,  niż 
programowane środki  przez Księdza Proboszcza,  w związku z  tym występuje o zmianę zakresu 
zadania. I to jest pilna sprawa, dlatego wrzutka na Sesję, ponieważ gdyby ta uchwała była podjęta  
za miesiąc, to po prostu już w tym roku żadnych prac Ksiądz by po prostu nie wykonał. Takie sprawy 
mogą się zdarzać. To nie jest pierwszyzna dla Państwa, że zakresy konserwatorskie się zmieniają i 
nie jest to zależne od nas, tylko od beneficjentów środków. Dziękuję.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Pani Radnej Bożenie Musiał.

Pani Radna Bożena Musiał powiedziała: „Ale w sierpniu tak samo było mówione, że w związku ze 
zmianą zakresu prac wprowadzamy.  Także nie można było tego już  ustalić  miesiąc temu,  tylko 
praktycznie już czwarty raz tym samym tematem zajmujemy się?” 
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Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał Panu Dariuszowi Zawidzkiemu Zastępcy 
Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Poprzednia  uchwała 
rzeczywiście dotyczyła również Kościoła Farnego, ale chodziło o zwiększenie zakresu. Zakres został  
zwiększony, ale jak powiedziałem, nie wystarczyło środków finansowych Parafii, w związku z tym ta  
zmiana.  To  nie  jest  w  żaden  sposób  zmiana  modelowana  przez  Urząd.  Państwo  możecie  się 
przychylić do prośby Księdza Proboszcza, lub też nie. Stąd ta propozycja uchwały. Dziękuję.”        

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poddał  pod  głosowanie  wniosek 
dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 846.  
W  wyniku  głosowania  (20  głosów  –  za,   0  –  przeciw,  2  –  wstrzymujące)  projekt  uchwały  
pomieszczony na druku nr 846 został wprowadzony do porządku obrad.

Ad. pkt 2

Do  składu  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  zostali  zaproponowani:  Pani  Radna  Grażyna  Cieślik 
(zgłoszenia  dokonała  Pani  Radna  Wioletta  Kulpa),  Pan  Radny  Tomasz  Maliszewski  (zgłoszenia 
dokonała  Pani  Radna  Elżbieta  Gapińska).  Zgłoszeni  Radni  wyrazili  zgodę  na  kandydowanie  do 
składu  Komisji  Uchwał  i  Wniosków.  W  wyniku  jednomyślnego  głosowania  Komisja  Uchwał  i 
Wniosków została powołana  w proponowanym składzie (za - 22, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących).

Komisja Uchwał i Wniosków : 
- Pani Radna Grażyna Cieślik
-   Pan Radny Tomasz Maliszewski.

Ad. pkt 3

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2010 roku stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2010 roku 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Uchwała Nr 277/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21  
września 2010 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Mirosławowi Milewskiemu 
Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! Po raz ostatni już  w tej kadencji mam zaszczyt złożyć sprawozdanie z efektów 
działań  prowadzonych  przez  samorząd,  przeze  mnie,  moich  współpracowników,  ale  również 
Wysokiej Rady w I półroczu 2010 roku. Osobiście moimi priorytetami były trzy kwestie: po pierwsze 
- inwestycje, po drugie -  inwestycje, po trzecie - inwestycje. To one stanowią bowiem o rozwoju 
miasta  i  podnoszenia  jakości  życia  dla  nas  wszystkich  płocczan.  Szanowni  Państwo,  w  ciągu  I 
półrocza realizowane były remonty i budowy wielu dróg, na przykład ulicy Wyszogrodzkiej, od al. 
Kilińskiego  do  ulicy  Granicznej,  przebudowa  ulicy  Popłacińskiej  II  etap,  Żuławskiej,  Lubuskiej,  
Pomorskiej, Śląskiej, Warmińskiej, Podlaskiej, Kaszubskiej, Księdza Skierkowskiego, Kujawskiej wraz 
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z infrastrukturą, a także przebudowa ul. Gierzyńskiego oraz ulicy Mickiewicza dofinansowywana ze  
środków Unii Europejskiej. Podpisaliśmy także pre-umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej 
budowy  ulicy  Otolińskiej  wraz  z  ulicą  Targową.  Przygotowywano  do  realizacji  w  I  półroczu 
kilkanaście innych ulic, które są realizowane w II półroczu bieżącego roku. Poza planem wystąpiła 
także konieczność remontów dróg, które uległy zniszczeniu na skutek zimy, a później  ulewnych 
deszczy.  Płocczanie  w  porównaniu  z  rokiem  ubiegłym  znacznie  lepiej  oceniają  zakres  i  jakość 
remontów płockich dróg. To wiąże się ze znacznym również zwiększeniem środków finansowych na 
ich budowę. Wiele emocji wzbudzają przedszkola w mieście, a raczej podnoszona kwestia braku 
miejsc  dla  dzieci  w przedszkolach.  W  tym  roku oddano do użytku  nowoczesne  przedszkole  w 
Radziwiu, zrewitalizowano Miejskie Przedszkole nr 1, gdzie przybył jeden dodatkowy oddział, a w 
marcu przyszłego roku dobiegnie końca budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym 
w Ciechomicach, które jest obecnie realizowane. W roku bieżącym oddamy do użytku przedszkole 
modułowe  i  żłobek  na  Podolszycach.  3  lata  temu  dla  około  600  dzieci  zabrakło  miejsca  w 
przedszkolu z kilku bardzo ważnych powodów. Dziś ta liczba zmniejszyła się do około 200, a nie jak 
jest podawane w niektórych stronach internetowych – 500. 1 września 2011 roku dla wszystkich 
dzieci  będą  przygotowane  miejsca  w  przedszkolach.  Taki  jest  plan  inwestycyjny,  remontowy  i 
wygospodarowywania dodatkowych oddziałów w dwóch przedszkolach. Zapewni to w 100% w 
przyszłym  roku  miejsca  dla  płockich  dzieci  w  przedszkolach.  Dla  podniesienia  atrakcyjności 
turystycznej miasta ulega pozytywnemu przekształceniu stara część Płocka. Trwa budowa, między 
innymi, tzw. Złotego Rogu, dofinansowywana jest rewitalizacja prywatnych budynków wpisanych 
do rejestru zabytków, rozpoczęła się budowa Synagogalna Center,  kontynuowana jest wymiana 
nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych w Parku za Tumem i przy 
Sądach,  podświetlony  został  budynek  Sądu.  W  ramach  zagospodarowania  nabrzeża  wiślanego 
budowana jest przystań z molem dla około 300 żaglówek, pięciu większych jednostek pływających 
oraz kawiarenką, a przygotowywany jest plan zagospodarowania całego nabrzeża wiślanego na 
długości  około 8 km od początku Sobótki  do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego w 
okolicach którego będzie zlokalizowane nowe wejście do ogrodu zoologicznego. Jest to miejsce 
dla inwestycji, dla inwestorów prywatnych i publicznych na najbliższych kilka lat po to, by nasze 
nabrzeże wiślane uczynić wyjątkowym, regionalnym, rekreacyjnym miejscem spotkań płocczan i 
gości naszego miasta. W celu jeszcze lepszego rozwoju płockiego sportu powstaje największa w 
tym roku inwestycja, to jest hala widowiskowo – sportowa, budynek przystosowany do uprawiania 
różnych  dyscyplin  sportowych,  a  także  do  organizacji  międzynarodowych  rozgrywek  na 
najwyższym światowym poziomie. Powstanie hali umożliwi również przedłużenie sezonu imprez 
kulturalnych na cały rok, które nie będą wywoływały kontrowersji związanych z hałasem. Dobiega 
końca budowa innego obiektu sportowego - Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego nad Wisłą. W 
ubiegłym roku rozpoczęto  realizację  remontu  na  Oddziale  Rehabilitacyjnym  Płockiego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej. Cały czas podnoszona jest jakość usług i poszerzana oferta medyczna Szpitala 
Św.  Trójcy  oraz  podlegających  mu  jednostek.  Wysoki  poziom,  jaki  prezentuje  sobą  ta  Spółka 
miejska,  a  wcześniej  forma  przekształcenia,  docenił  również  na  arenie  ogólnokrajowej  obecny 
Prezydent  Rzeczypospolitej  Bronisław  Komorowski,  za  co  z  tego  miejsca  bardzo  serdecznie 
dziękuję. Kontynuowane są liczne programy profilaktyczne oraz tzw. białe soboty. Systematycznie 
dbamy o bazę lokalową szkół. Przebudowywane jest między innymi III Liceum Ogólnokształcące 
wraz z wyposażeniem. Nauczyciele otrzymują 10% dodatku specjalnego. Uczniowie nagradzani są 
w dalszych ciągu licznymi stypendiami za wyniki w nauce, sporcie, a także stypendiami socjalnymi.  
Jest to jeden z najlepszych, najbardziej rozbudowanych systemów stypendialnych w Polsce. Miasto 
wspiera także działania związane z bezpieczeństwem. Za chwilę zostanie oddana nowa siedziba 
OSP przy ulicy Sierpeckiej. Straż Pożarna otrzymała około 2 mln zł na działania związane ze stanem  
powodziowym,  ale  także  zakupiony  został  dla  jednostki  samochód  gaśniczy.  Samorząd  nadal 
opłaca  dodatkowe  patrole  policyjne.  Miejski  monitoring  liczy  już  około  100  kamer,  a  za  kilka  
miesięcy dojdzie kolejnych kilkanaście na Podolszycach. Jestem przekonany, że każdy płocczanin 
może być dumny ze swojego miasta na tle kraju, jesteśmy bowiem coraz częściej prezentowani w 
różnych  stacjach  telewizyjnych  i  zauważani  przez  inne  media.  Nasze  imprezy  kulturalne  i 
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rekreacyjne mają już rangę krajową, a kilka znanych jest również i rozpoznawalnych w Europie i na  
świecie.  Wysoka Rado!  Drodzy Płocczanie!  Zaplanowane dochody do budżetu miasta  wyniosły 
około 302 mln zł, co stanowi 48% wykonania. Ponieśliśmy wydatki w wysokości 294 mln zł, a to 
oznacza, że plan wydatków został zrealizowany w 41%. Wydatki inwestycyjne to około 22 mln zł, 
wykonanie wyniosło więc blisko 13%. Z oczywistych względów wydatki inwestycyjne jak co roku w 
zdecydowanej  większości  ponoszone  są  w  II  półroczu  każdego  roku.  W  oświacie  wykonaliśmy 
blisko 53% planu, w kulturze 56%, w sporcie 17%, w bezpieczeństwie 51%, w pomocy społecznej 
dokładnie  50%,  w  transporcie  i  łączności  28%,  w  gospodarce  mieszkaniowej  27%,  w  ochronie 
zdrowia 36%, w administracji  publicznej 51%, w gospodarce komunalnej i  ochronie środowiska 
39%. Przewidywany stan zadłużenia na koniec grudnia tego roku chciałbym wyjątkowo podać w 
dwóch wersjach. Pierwszy – bez emisji  obligacji i  wynosi on 232 mln zł,  to jest 37% dochodów 
miasta. Drugi w przypadku emisji obligacji – 312 mln zł, to jest 49% dochodów miasta. Wykonanie 
budżetu za I półrocze 2010 roku otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 
września  br.  Szanowni  Państwo!  To  nie  była  łatwa  kadencja  samorządu,  a  jednak  udało  się 
zrealizować  bardzo  wiele.  Nie  tylko  jednak  samorząd  ma  swój  wkład  w  udane  projekty.  Wiele 
pozytywnych efektów osiągnęliśmy wyłącznie  dzięki  zaangażowaniu  w życie miasta  organizacji 
pozarządowych, osób prywatnych, młodzieży oraz sponsorów. Za to wszystko wszystkim bardzo 
dziękuję.  Dziękuję  za  prawdziwe  bohaterstwo  w  obronie  wałów  przeciwpowodziowych. 
Pasjonatom dziękuję za pomysł na pomnik Bolesława Krzywoustego, dziękuję za ławeczkę Druha 
Wacława  Milke.  Takie,  między  innymi,  działania  zespalają  wszystkich  płocczan  i  budują  klimat  
miasta. Jeszcze raz bardzo za to dziękuję i oby tak dalej trwało. Dziękuję.”

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Arturowi 
Jaroszewskiemu Wiceprzewodniczącemu rady Miasta Płocka. 

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Przed chwileczką Pan, Panie Prezydencie, 
dokonał podsumowania nie I półrocza, ale czteroletniej kadencji. Na początku to słynne zdanie „Po 
pierwsze  -  inwestycje,  po  drugie  -  inwestycje,  po  trzecie  –  inwestycje.” I  wydaje  mi  się,  że  z 
perspektywy czterech lat  raczej  zapamiętaliśmy te  cztery lata troszeczkę inaczej:  „Po pierwsze - 
tramwaj, po drugie -  tramwaj, po trzecie - tramwaj”. Spróbuję zejść na ziemię i skoncentrować się 
na  I  półroczu  2010,  bo  to  jest  punkt  obrad,  w  którym  się  w  chwili  obecnej  znajdujemy.  Na 
połączonej komisji  wszystkich Radnych zadałem kilkadziesiąt pytań, na zdecydowaną większość 
otrzymałem odpowiedzi, za to dziękuję. Ale teraz dodam jeszcze kilka z nich, na które odpowiedzi 
w trakcie komisji nie było. Po pierwsze mam pytanie, zresztą nie tylko ja - co jest wynikiem słabej  
realizacji  punktu  pt.:  Sprzedaż  mienia  komunalnego?  W  planie  mamy  25  mln,  w  I  półroczu 
zrealizowaliśmy  3,2  mln.  Prośba   po  raz  kolejny  o  doprecyzowanie,  co  nie  udało  nam  się  w  I  
półroczu w tej materii zrealizować, z tego co zaplanowaliśmy? Kilka uwag, co się nie udało, o czym 
Pan  Prezydent  w  oczywisty  sposób  nie  powiedział,  widzę  niepokój  w  realizacji  zadania 
inwestycyjnego pt.: Realizacja dróg i infrastruktury na Osiedlu Parcele. Zgodnie z terminem, który 
mamy zapisany w grubej książeczce pt.: Sprawozdanie z realizacji budżetu, na 15 lipca powinniśmy 
mieć zrealizowaną dokumentację projektowo – kosztorysową. 15 lipca dawno minął.  Z tego,  co 
wiemy,  na dzień dzisiejszy  niestety,  ale opóźnienia rosną.  Kolejna istotna kwestia,  która  się  nie 
udała w I  półroczu,  to realizacja parkingu wielopoziomowego przy ulicy Kościuszki.  Przypomnę 
Państwu, że tutaj opóźnienie w realizacji samej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynosi  
już też chyba około 10 miesięcy. Mam jeszcze pytanie, na które nie mogłem uzyskać odpowiedzi w 
trakcie połączonego posiedzenia komisji, a mianowicie: inwestycja MZD - rozbudowa, przebudowa 
ulicy  Popłacińskiej.  W  sprawozdaniu,  które  otrzymaliśmy,  mamy  zapisany  termin  zakończenia 
realizacji  planowany na 30 września 2010,  czyli  za dwa dni  ten termin mija.  Miałbym prośbę o  
doprecyzowanie, czy termin zostanie dotrzymany. Jeżeli nie, to z jakiego powodu? I jeszcze może  
jedna kwestia natury ogólnej. Otrzymaliśmy materiał w formie prezentacji, prezentacji laurkowej, 
pokazującej, jak wiele rzeczy się udało. Trzeba powiedzieć - ładna prezentacja. […]  Przepraszam. 
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Teraz  to już przeszedłem do materiału  pt.:  „Realizacja  w WPI”,  do którego wrócę za  chwileczkę. 
Jeszcze  jeden  element  dotyczący  realizacji  I  półrocza.  Tak,  jak  powiedziałem,  tramwaj,  Panie 
Prezydencie, jest dla Pana bardzo, bardzo ważną inwestycją, co Pan wielokrotnie potwierdzał. Nie 
uzyskaliśmy  odpowiedzi  na  połączonym  posiedzeniu  komisji,  jak  na  dzień  dzisiejszy  wygląda 
najnowsza,  najbardziej  wiarygodna koncepcja inżynierii  finansowej  tego przedsięwzięcia,  czyli  z 
jakich pieniędzy, na dzień dzisiejszy, ponieważ wersji słyszeliśmy już w ciągu tych 4 lat wiele, jak na 
dzień  dzisiejszy  chciałby  Pan  sfinansować,  planuje  Pan  sfinansować  tą  bardzo,  bardzo  drogą 
inwestycję. Dziękuję.”

Pan Radny Grzegorz Lewicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! 
Zacznę może nieco patetycznie. Otóż wybitny polski filozof Roman Ingarden, pisał na początku lat  
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, że „potrzeba dyskusji i jej istotna funkcja rodzi się nie z pragnienia,  
czy  żądzy  przeforsowania  własnego  stanowiska  w  jakiejkolwiek  sprawie,  lecz  z  ograniczoności  i  
ułomności  sił  twórczych, a w  szczególności  poznawczych każdego człowieka”.  Otóż ten znakomity 
uczony w książeczce pt.: „O człowieku”, zamieścił fundamentalną prawdę o tym, że wola zapoznania 
się  niejako  w  oryginale  z  cudzym  stanowiskiem,  jest  pierwszym  i  podstawowym  warunkiem 
wyzwolenia się od własnych przesądów i uprzedzeń, ale zarazem jest też pierwszym warunkiem 
domagania  się,  by  nasze  stanowisko  zostało  w  równie  swobodny  sposób  zrozumiane  i 
przemyślane.  Szkoda  zatem,  że  dyskusje  na  Sesjach  o  Budżecie  Miasta  Płocka  nie  realizują  tej  
pięknej idei opisanej przez Profesora Ingardena. Zazwyczaj w naszych debatach jest tak, że biorący 
w niej udział okopują się na swoich pozycjach i nie zamierzają nawet próbować zrozumieć intencji  
interlokutora. Ostatecznie o tym, kto ma rację w naszych sporach, decydują zawsze ci sami ludzie, 
czyli polityczna większość odpowiednio zmobilizowana przez Pana Prezydenta. Chociaż ostatnio 
zdolności  Pana  Prezydenta  w  tym  zakresie  okazały  się  niewystarczające.  Chciałbym,  żeby  ta 
polityczna  większość  z  Panem  Prezydentem  na  czele,  nie  traktowała  mojego  wystąpienia  jako 
brutalnego ataku na jedynie słuszną politykę finansową, aktualnie prowadzoną politykę finansową 
w Płocku, ale próbowała też zrozumieć,  że w sprawie wydawania publicznych pieniędzy można 
mieć  odmienne  stanowisko  i  winno  ono  być  brane  pod  uwagę  przy  konstruowaniu  planu 
dochodów i wydatków miasta Płocka. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie mogliśmy być świadkami, jak 
upadają finansowe koncepcje Pana Prezydenta i jakie to przynosi fatalne skutki dla budżetu miasta, 
a tym samym i dla jego mieszkańców. Panie Przewodniczący! Panowie Radni! 29 grudnia 2009 roku 
Pan Prezydent Milewski w tym oto miejscu, zachwalając Radnym projekt budżetu na rok 2010, tak 
mówił  z  tej  trybuny:  „Ogólnie  patrząc na budżet  2010 roku możemy powiedzieć,  że  czeka nas 
bardzo radosny i optymistyczny czas. Wielkość budżetu, wysokość inwestycji mówią jasno, że w 
2010 roku Płock będzie miastem stabilnym i jeszcze szybciej rozwijającym się niż dotychczas.” Ale 
już we wrześniu 2010 roku w prasie lokalnej  Pan Prezydent przyznał  się,  że nastąpiła zadyszka 
finansowa  miasta,  i  że  może  to  mieć  takie  oto  skutki  jak:  wstrzymanie  niektórych  inwestycji, 
odkładanie  płatności  i  co  najgorsza  -  możliwy  brak  wynagrodzeń  dla  pracowników  niektórych 
instytucji miejskich.  Tak oto w tym miesiącu ziścił się radosny i optymistyczny czas zapowiadany  
przez  Pana  Prezydenta.  Tak  też  kończy  się  nieodpowiedzialne  programowanie  i  realizowanie 
budżetu oraz brak kontroli wydatków, czy też podejmowanie błędnych decyzji inwestycyjnych. Na 
pewno znaczenie ma tu lekceważenie opinii  o nadmiernym zadłużaniu miasta,  nieliczenie się z 
głosem  tych  Radnych  i  tych  mieszkańców,  którzy  nie  podzielali  planów  inwestycyjnych  Pana 
Prezydenta.  Przy okazji  przypomniało mi się  moje wystąpienie w kwietniu  2008 roku,  kiedy to  
oceniałem budżet za 2007 rok. Po moim, i nie tylko, wystąpieniu, Pan Wiceprezydent Zawidzki kpiąc 
z ostrzegawczych wystąpień Radnych z opozycji, pytał: „Kto wam pisał te wystąpienia?” i sugerował, 
że prawdopodobnie pisali je Bracia Grimm albo Alfred Hitchcock. Dzisiaj ja mogę zapytać, stosując 
poetykę Wiceprezydenta Zawidzkiego, „Kto wam pisał te budżety?” i od razu odpowiem - zapewne 
specjaliści  od  czarnego PR-u.  Dwa miesiące  temu,  na Nadzwyczajnej  Sesji  Rady Miasta  Płocka, 
uprzedzałem  Pana  Prezydenta,  że  miastu  grozi  utrata  płynności  finansowej.  Pan  Prezydent 
stanowczo zaprzeczył. Ale już kilka tygodni po tym obwieścił mieszkańcom, że może się zdarzyć, że 
nie dla wszystkich urzędników starczy pieniędzy na bieżące wypłaty. Wyrażałem wtedy zdziwienie,  
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że w tym momencie nie protestował Skarbnik Miasta, bo taka polityka może pogrążyć samorząd 
miasta  w  chaosie  finansowym.  Równocześnie  na  tej  samej  Sesji  zapewniano  wszystkich,  że  w 
dyspozycji służb finansowych znajduje się analiza, która wskazuje, że w bieżącym roku wzrosną 
dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych. I faktycznie. Zresztą 
mówił  o  tym  przed  chwilą  Pan  Prezydent,  to  samo  jest  przedstawione  i  nam  w  informacji  o 
przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze,  wynika,  że  dochody  gminy  z  tytułu  udziału  w 
podatkach dochodowych od osób prawnych były większe o ponad 5%, co przekłada się mniej 
więcej  na 1 mln zł.  Zaś dochody powiatu z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób 
prawnych były większe o ponad 4%, co przekłada się na kwotę pieniężną 200.000 zł. Ale łączne 
dochody gminy i powiatu są mniejsze, niż zakładano, o 1,5%. I tu się zgadzamy, Panie Prezydencie,  
też Pan to powiedział. Stanowi to kwotę 10 mln zł. Czyli o 10 mln dochody w budżecie, w I półroczu 
były mniejsze niż zakładano. I moje pytanie jest takie -  skoro służby finansowe wiedziały w lipcu, że  
niektóre dochody wzrosną, musiały też mieć wiedzę, że w tym samym czasie generalne dochody 
miasta  Płocka  będą  mniejsze  o  blisko  10  mln  zł,  a  mimo  wszystko  zwiększaliśmy  wydatki.  
Pamiętacie  Państwo,  wtedy  żeśmy  podejmowali  uchwałę  o  przekazaniu  2,4  mln  dla  Klubu 
Sportowego Wisła.  Będę o tym mówił  przy okazji  omawiania Klubu Sportowego Wisła.  Śledząc 
tegoroczne dokonania administracji Pana Prezydenta odnoszę wrażenie, że jest ona przekonana, że 
jakimś chyba tylko cudem, zwiększą się dochody miasta Płocka w 2010 roku, pomimo tego,  że  
wskaźniki  nie  są  wcale  optymistyczne.  Proszę  Państwa!  Porównując  realizację  Budżetu  Miasta 
Płocka w bieżącym roku w zakresie dochodów, do realizacji budżetów podobnych miast w Polsce,  
mam tu na myśli takie miasta jak: Opole, Tarnów, Zieloną Górę, Tychy, Elbląg, Dąbrowę Górniczą,  
Włocławek  czy  Rybnik,  a  więc  miasta  na  prawach  powiatu,  które  mają  podobną  liczbę 
mieszkańców,  czyli  od  110  do  160  tysięcy  i  podobne  wskaźniki,  należy  stwierdzić,  że  tylko  w 
jednym z wymienionych miast, w Elblągu, realizacja dochodów była mniejsza niż 50%. Jak wobec 
tego  wygląda  sytuacja  Budżetu  Miasta  Płocka  w  mojej  ocenie.  Otóż  mamy  w  I  półroczu 
niezrealizowane dochody, jako tako zrealizowane wydatki bieżące i fatalnie realizowane wydatki 
inwestycyjne.  Poziom  nieco  ponad  13%  zrealizowanych  wydatków  inwestycyjnych  jest 
zdumiewająco niski.  Dla  porównania  -  w  ubiegłym roku  wskaźnik  ten  wyniósł  18,4%.  Niektóre 
inwestycje są w takiej fazie, że w obliczu kryzysu budżetowego lepiej byłoby z nich zrezygnować, 
mam tu na myśli głównie pomysł z budową linii tramwajowej. Moim zdaniem płockie inwestycje są 
źle  realizowane  nie  od  dzisiaj.  Już  wcześniej  mieliśmy  przykłady  złych  realizacji  inwestycji. 
Wspomnę takie rzeczy jak: amfiteatr, budowę Mostu Solidarności, dróg dojazdowych, remont ulicy 
Wyszogrodzkiej.  I  są  to  przykłady  na  to,  że  w  służbach  inwestycyjnych  Ratusza  panuje  pewna 
niemoc. W ciągu ostatnich 4 lat w I półroczu roku budżetowego realizacja zadań inwestycyjnych 
wahała  się  w  Płocku  na  poziomie  od  12%  do 18%.  Ten  rok  jest  tak  samo słaby,  jak  wszystkie 
poprzednie lata. I znowu, jeżeli porównamy realizację budżetu miasta Płocka w I półroczu 2010 
roku do budżetów miast, które wcześniej wymieniłem, to okazuje się,  że tylko w dwóch z tych 
miast,  to  jest  we  Włocławku  i  w  Dąbrowie  Górniczej,  wydatki  na  inwestycje  były  relatywnie 
mniejsze,  niż  te  zrealizowane  w  Płocku.  W  pozostałych  miastach,  zwracam  uwagę,  wydatki 
inwestycyjne  zostały  zrealizowane  w  wielkościach  od  18%  do  35%.  Celowo  przytaczam  te 
porównania,  bo  bardzo  często  słyszymy  opinie  i  komentarze  od  Pana  Prezydenta  i  jego 
współpracowników, że nasza krytyka to stały element gry politycznej i generalnie to tak naprawdę 
nic więcej nie da się w zakresie realizacji budżetu zrobić. Otóż są rozliczne dowody na to, że budżet  
można lepiej realizować, a przede wszystkim realniej go układać. Panie Przewodniczący! Wysoka 
Rado! Nie będę szczegółowo oceniał poszczególnych zadań inwestycyjnych, ale przyjrzę się może 
niektórym tylko wydatkom bieżącym, a tak naprawdę to w gruncie rzeczy chcę pokazać, jaka jest 
filozofia konstruowania tych wydatków bieżących. Oto wszyscy Państwo zapewne pamiętacie, że 
niedawno na ulicach  naszego miasta  mogliśmy oglądać  billboardy,  które  zachwalały  radykalny 
wzrost wydatków na przedszkola.  Moim zdaniem autor i  sponsor tych wielkopowierzchniowych 
ogłoszeń dokonał pewnej manipulacji. Zasugerował mieszkańcom Płocka, że wciągu 8 lat nakłady 
na przedszkola zostały podwojone z 20 mln zł w 2002 roku do ponad 40 mln w 2010 roku. Ale nie  
wszyscy mieszkańcy Płocka wiedzą, że na przykład w latach 2004 – 2008 relatywnie nakłady na 
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funkcjonowanie przedszkoli spadały i to nawet wtedy, kiedy bardzo mocno wzrastały dochody i 
wydatki  budżetu.  Wtedy  nie  uwzględniano  potrzeb  przedszkoli  w  ówczesnych  budżetach. 
Przytoczę dane. W 2004 roku wydatki budżetu wzrosły w porównaniu z 2003 rokiem o ponad 30%,  
a na przedszkola wydatki spadły z 5,5% w 2003 roku do 4,3% w 2004 roku. W 2006 roku nakłady na  
przedszkola z ledwością przekroczyły 4% wszystkich wydatków i były relatywnie niższe o blisko 
27% niż w 2003 roku. Czyli najpierw zabieramy pieniądze z przedszkoli, a potem wspaniałomyślnie 
je  zwrócono i  powiedziano,  jaki  to  nastąpił  wielki  wzrost.  Reasumując   -  poziom  finansowania 
przedszkoli w 2010 roku niewiele odbiega od tego, jaki był w 2002 roku, bo trzeba pamiętać, że w 
2002 roku budżet był prawie dwa razy mniejszy od tego, jaki obecnie realizujemy. Ale w czasach,  
kiedy zmniejszano wydatki  na przedszkola,  wzrastały wydatki  na administrację.  Tego nie ma na 
billboardach. W 2005 roku ratuszowa administracja pochłaniała nieco ponad 6% wydatków, co w 
przełożeniu na liczby wynosi  o 10 mln więcej, niż wydawano na przedszkola. Ale w 2009 roku co 
dziesiąta złotówka w budżecie miasta przeznaczona została na funkcjonowanie Urzędu, czyli o 16 
mln  więcej,  niż  tak  ukochane  przez  Pana  Prezydenta  przedszkola.  W  tym  roku  na  ten  cel 
przeznaczamy  ponad,  czyli  na  administrację,  przeznaczamy  ponad  52  mln,  to  jest,  dokładnie 
zacytuję:  7,33%  wszystkich  wydatków,  a  więc  o  ponad  8  mln  więcej,  niż  na  przedszkola.  Dla  
przykładu  podam  Państwu  informację,  że  na  przykład  w  126.000  Tychach  na  administrację 
przeznacza  się  się  4%  wydatków  budżetowych,  a  w  122.000  Elblągu  niespełna  6% wszystkich 
wydatków  budżetowych.  Tylko  że  w  Tychach  ogólne  zadłużenie  wynosi  nieco  ponad  40%,  w 
Elblągu 20%, a w Płocku ponad 50%. Wszystko to jest z informacji,  które są dostępne. Wysokie  
koszty funkcjonowania płockiej administracji nie mogą dziwić, wszak bowiem lawinowo wzrastają 
pensje  urzędników,  zwłaszcza  tych  najwyższego  szczebla.  W  ciągu  ostatnich  dwóch  lat 
wynagrodzenia  kilkuosobowego  kierownictwa  Urzędu  wzrosły  o  ponad  25%,  a  dyrektorów 
wydziałów o blisko 24%. Rekordziści w latach 2007-2009 zwiększyli swoje pobory o blisko 33%. 
Warto przypomnieć, że w 2008 roku średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 6% w stosunku 
do 2007, a w 2009 o 2,1% w stosunku do 2008. Za te skromniutkie pensyjki wypłacane z kieszeni 
podatnika,  urzędnicy  ci  zafundowali  nam  niespotykany  dotąd  w  Płocku  kryzys  finansów 
samorządowych. Ale myślę, że kryzys ten ich nie dotknie bo, sparafrazuję tu słynne powiedzenie 
Urbana, który powiedział: urząd się wyżywi. Zastanawiające jest też to, że Pan Prezydent mówiąc o  
tym,  że  może być ograniczenie wypłat,  raczej  ogólnikami  mówi  o tym,  że  będzie  to dotyczyło 
urzędników Ratusza.  Mówi się o urzędnikach MOPS,  Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych, 
Muniserwisu, a raczej o Urzędzie Miasta mówi się niewiele. A wydaje mi się, że można by tu znaleźć 
sporo  oszczędności.  Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Wielokrotnie  Radni  Platformy 
Obywatelskiej  konstruktywnie  krytykowali  projekty  budżetowe.  Nie  były  to  budżety  na  miarę 
naszych potrzeb,  wyzwań i  oczekiwań mieszkańców naszego miasta.  Otóż,  naszym zdaniem, w 
projektach  tych  brak  jest  elementów,  które  wkomponowałyby  się  w  przemiany  cywilizacyjne 
zachodzące w naszym kraju. I tu chcę się odnieść do innej dziedziny. W mieście Płocku wydajemy  
rocznie ponad 200 mln zł na oświatę i edukację dzieci i młodzieży. W ostatnich latach rzeczywiście  
płockie szkoły są remontowane, odnowione, dobudowane nowoczesne pawilony, natomiast coraz 
gorzej radzą sobie z wyzwaniami,  jakie niesie współczesność.  Jakie są tego przykłady. Mówiłem 
wielokrotnie o tym na komisjach, zdecydowałem się powiedzieć na Sesji. We wszystkich rankingach 
szkoły płockie zajmują odległe miejsca. Najlepsza z nich w rankingu perspektyw zajmuje miejsce 
pod koniec drugiej steki i wyprzedzają ją takie placówki, jak szkoły, jak licea, z Płońska, czy Łowicza.  
Teraz kilka danych. Średnio na jedną klasę w liceum ogólnokształcącym wydajemy w Płocku, w 
zależności  od  szkoły,  od  180  do  210  tys.  zł,  gdy  tymczasem  w  innych  podobnych  do  Płocka  
miastach, w takich miastach jak Opole, Zielona Góra, czy Rybnik, wydatki te są mniejsze nawet o 50 
tys. zł, ale szkoły te są znacznie lepiej oceniane przez ekspertów w rankingach i regularnie od wielu 
lat plasują się w 30 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.  Przykra to konstatacja,  ale 
prawdziwa.  Mimo ponadstandardowych nakładów na oświatę i  edukację,  poziom kształcenia w 
płockich szkołach jest od wielu lat  odbiegający od oczekiwań mieszkańców. W tym zakresie ze 
strony administracji miasta nie usłyszeliśmy żadnych ciekawych inicjatyw i pomysłów. Dobre pensje 
dla  nauczycieli  i  dobre  warunki  do  pracy  nie  wystarczą  do  podniesienia  poziomu  kształcenia.  
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Budżety  mają to do siebie, że bez względu na ich wielkość, zostaną skonsumowane i zawsze się 
będzie  mówiło,  że  pieniędzy  będzie  za  mało.  Dlatego  warto  się  wreszcie  zastanowić  nad 
racjonalnym  wydawaniem  funduszy  przeznaczonych  na  oświatę  i  na  edukację.  Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Od kilku lat realizacje uchwał budżetowych budzą nasze, Radnych 
Platformy  Obywatelskiej,  poważne  wątpliwości.  Budżety  są  po  prostu  słabo  wykonywane.  Z 
hucznych zapowiedzi Pana Prezydenta okazuje się, że niewiele wynika. Ale ten czas, na szczęście, 
powoli  mija.  Myślę,  Panie  Prezydencie,  że  po  stokroć  w  przyszłym  roku  będziemy  w  innej 
rzeczywistości. Dziękuję.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Pani Radnej Elżbiecie Podwójci 
– Wiecheckiej.                       

Pani  Radna  Elżbieta  Podwójci  –  Wiechecka  powiedziała:  „Panie  Przewodniczący!  Panie 
Prezydencie! Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie, ja usłyszałam, że w tym 
roku ma być oddane na Podolszycach Południe przedszkole modułowe. To, co wiem i wielokrotnie 
było mówione na komisjach, i Pan też zapewniał, że to przedszkole będzie oddane 1 października. 
Proszę mi odpowiedzieć, czy zostały już podjęte jakiekolwiek prace nad tą inwestycją. Jeśli nie, to  
dlaczego nie została budowa tej inwestycji rozpoczęta. Proszę powiedzieć, czy są pieniądze na to 
przedszkole. I, Panie Prezydencie, chyba coś nie halo, dlatego że mamy koniec września, nic się tam 
na  tym  placu  nie  dzieje,  a  budowa  tego  przedszkola  ma  trwać  trzy  miesiące.  Mamy  koniec 
września, październik, listopad, grudzień, nie wiadomo będzie jaka zima, więc wydaje mi się, że 
mówienie o tym, że przedszkole będzie w tym roku oddane, to jest chyba coś nie tak, bo groźna 
zima – przedszkola nie będzie. A miało być tak pięknie obiecywane z dniem 1 października. A na 
ostatniej Komisji Społecznej usłyszeliśmy, że to przedszkole w tym roku oddane nie będzie. Proszę 
mi powiedzieć, gdzie jest po prostu prawda i czy rzeczywiście to przedszkole będzie oddane w tym  
roku, bo chyba nie. Dziękuję.”          

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Pani  Radnej  Elżbiecie 
Gapińskiej. 

Pani Radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! 
Wysoka Rado! To, co usłyszałam dzisiaj, w przemówieniu Pana Prezydenta, to określiłabym krótko 
słowami: politycznie, politycznie, politycznie. Traktuję to przemówienie jako przemówienie stricte 
polityczne. Ono nie ma nic wspólnego z tym, ze sprawozdaniem za wykonanie budżetu za pierwszy 
rok. Odniosę się teraz do sprawozdania z wykonania budżetu za pierwszy rok. Powiem tak. Panie 
Prezydencie!  Za  pierwsze  półrocze,  przepraszam.  Panie  Prezydencie,  prawda  jest  taka,  że 
sprawozdanie z realizacji wykonania tego budżetu tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, co 
zakładaliśmy na początku, kiedy ten budżet był głosowany. Było tyle poprawek wnoszonych do 
tego budżetu, że teraz to, co mamy w tym sprawozdaniu, nie ma się nijak do pierwotnej wersji tego 
dokumentu. To po pierwsze.  Po drugie powiem tak.  Wiele z  tych inwestycji,  o których tutaj  już 
mówili moi koledzy, ja nie będę się chciała powtarzać i nie będę teraz mówiła długo, bo to nie o to 
chodzi. Powiem tylko tyle, że uważam, że naprawdę wiele inwestycji, które zostało zawartych w tym 
budżecie, jest zupełnie nieuzasadnionych. Odniosę się tylko króciutko do jednej i nie będę o wielu  
innych wspominała, o których mówili moi koledzy partyjni. Powiem tylko tyle, że cały czas przez 
Pana Prezydenta forsowana jest linia tramwajowa. To, co powiedział mój kolega klubowy Radny 
Jaroszewski.  Ja  postanowiłam  zapytać  Pana  Prezydenta  w  interpelacji  na  temat  właśnie  tego 
projektu inwestycji,  na temat linii  tramwajowej. I,  proszę Państwa, ze zdumieniem przeczytałam 
odpowiedź  na  moją  interpelację.  Ja  Państwu  ją  zacytuję,  ponieważ  jest  to  bardzo  krótka 
odpowiedź. Poprosiłam Pana Prezydenta, żeby mi w interpelacji odpowiedziano na proste pytanie. 
Pytanie polegało na tym, że chciałam się dowiedzieć, ile do tej pory pieniędzy z budżetu miasta 
Płocka przeznaczono na tą  właśnie inwestycję.  I,  proszę Państwa,  ze  zdumieniem przeczytałam 
odpowiedź. Ponieważ tak, jak powiedziałam, jest krótka, ja ją Państwu zacytuję.  Ona brzmi tak: W  
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związku z  Pani  interpelacją –  i  tutaj  numer interpelacji  - złożoną  w  dniu  07.09.2010  r.  w  sprawie  
realizacji I nitki linii tramwajowej uprzejmie informuję, iż z uwagi na zakres podniesionych w interpelacji  
zagadnień  odpowiedź na przedmiotową interpelację zostanie udzielona w terminie późniejszym - do  
dnia  28  września  2010r.   Dlaczego?  Czy  Pan  Prezydent  nie  wie,  ile  pieniędzy  przeznaczono  na 
budowę I nitki linii tramwajowej? Ja myślę, że Pan Prezydent doskonale wie. Problem polega na 
tym, że lepiej, żeby tego nie wiedzieli mieszkańcy, zważywszy, że dziura w budżecie jest tak duża. 
Na pewno będziemy na ten temat mówić potem jeszcze dalej. Dlatego, Panie Prezydencie, Pan nas 
prosi  o  następne  pieniądze,  które  my  jako  Radni,  powinniśmy  Panu  pomóc uchwalić.  Myślę  o 
obligacjach komunalnych.  Natomiast racjonalność wydawania tych pieniędzy jest niestety  taka, 
jaka jest, czyli zła. Nie byliśmy za tym budżetem jako Radni Platformy Obywatelskiej. I powiem Panu 
na  koniec  mojej  krótkiej  wypowiedzi:  po  stokroć,  Panie  Prezydencie,  po  stokroć  nie  będziemy 
głosowali za tym, żeby uznać, iż ten budżet w I półroczu został zrealizowany prawidłowo. Dziękuję.” 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Mirosławowi Milewskiemu 
Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Szanowni  Państwo!  Spróbuję  odpowiedzieć  na  kilka  pytań,  bądź  spraw  merytorycznych,  które 
Państwo Radni w trakcie dyskusji nad tym sprawozdaniem zgłosili. Pan Przewodniczący Jaroszewski 
pyta  o  kilka  spraw.  Po  pierwsze  -  sprzedaż  mienia  komunalnego,  dlaczego  w  sprawozdaniu  z 
pierwszego półrocza i dalej wykraczając, jest ona na mniejszym, znacznie mniejszym poziomie, niż  
zakładaliśmy.  Otóż  tu  należy  uwzględnić  kilka  kategorii  sprzedaży  mienia  komunalnego,  a 
mianowicie lokale usługowe, mieszkania i działki, bądź obiekty, które służą celom inwestycyjnym. 
Jeśli chodzi o tą pierwszą kategorię, wszystko idzie zgodnie, a nawet więcej, niż zgodnie z planem i  
wpływy  do  budżetu  są  tu  jednak  mniejsze,  chociażby  poprzez  zastosowanie  ogromnych 
dziewięćdziesięcio na przykład procentowych bonifikat dla wykupu mieszkań komunalnych przez 
dotychczasowych  użytkowników.  Dlatego  wpływy,  choć  ilość  jest  ogromna,  dużo  mniejsze. 
Niestety  kryzys  gospodarczy  i  dzisiejszy  ten  rok  jeszcze,  powoduje  to,  że  nie  wykształciła  się 
właściwa koniunktura na nabywanie działek, bądź obiektów służących prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Choć już pierwsze optymistyczne jaskółki są, to jednak kilka przygotowanych przez 
nas  działek  i  obiektów  według  operatów  szacunkowych  sporządzonych  przez  biegłego 
rzeczoznawcę, nie są na tyle atrakcyjne te kwoty, aby znaleźli się nabywcy. A my z jednej strony nie 
chcemy obniżać tej ceny, a raczej zaczekać na rok przyszły, by nie tracić, jeśli sprzedajemy mienie, to 
by było ono sprzedane za konkretną, właściwą kwotę, a nie za wszelką cenę. Stąd rzeczywiście i na  
dzień dzisiejszy i  prawdopodobnie,  choć jeszcze będą podejmowane niejedne próby sprzedaży 
mienia komunalnego, to najprawdopodobniej generalnie kwota ze sprzedaży będzie mniejsza, niż 
ta, którą zakładaliśmy w Budżecie Miasta Płocka. Druga sprawa to jest parking wielopoziomowy 
przy ulicy Kościuszki i pewne opóźnienia w realizacji. Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze – 
finansowej. Ubiegaliśmy się o dofinansowanie tej inwestycji jako, mieliśmy taką nadzieję, bardzo 
znaczącej  dla  rozwoju  miasta,  dla  rozwiązania  bardzo  dużego  problemu,  jakim  są  miejsca 
parkingowe w centrum miasta.  Niestety nie zyskała ona na tyle dużej  aprobaty u ekspertów, a 
zarządzającym  jest  Sejmik  Województwa  Mazowieckiego,  aby  znaleźć  się,  choć  pozytywnie 
oceniona inwestycja,  znaleźć się w grupie kilku,  czy kilkunastu inwestycji  w tym priorytecie do 
dofinansowania.  W  związku z  tym natychmiast  została  podjęta  decyzja  o tym,  że  zarówno ten 
parking,  jak  i  inny  na  ulicy  Sienkiewicza  zostały  wpisane  do  procedury,  to  jest  procedury 
partnerstwa publiczno – prywatnego, tak jak to czynią niektóre miasta, na przykład Kraków, by to 
partner prywatny wybudował te dwa parkingi i czerpał później przez wiele kolejnych lat pożytki z  
tytułu  wynajmowania  miejsc  postojowych,  a  także  w  przypadku  ulicy  Sienkiewicza  miejsc 
usługowych w parterze. Drugim powodem jest procedura, a w zasadzie protest, nieustanny protest  
jednego z sąsiadów tegoż parkingu, który wszelkimi sposobami chce zablokować jego realizację w 
tym miejscu. Jesteśmy na pewnym etapie, w tej chwili, procedury. Ja nie potrafię powiedzieć, kiedy  
ona się zakończy. Ulica Popłacińska. Odbiór tej ulicy będzie rozpoczęty 15 października bieżącego 
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roku, a więc za kilkanaście dni. Ulica Parcele – tutaj projekt jest już gotowy, jeśli chodzi o projekt 
techniczny, natomiast trwają procedury nabywania gruntów. Tutaj nie możemy z kolei posługiwać 
się  ustawą,  tak  zwaną  specustawą,  dlatego  że  funkcjonuje  na  tym  terenie  miejscowy  plan 
zagospodarowania  przestrzennego  i  w  związku  z   tym  w  tym  trybie  będziemy  nabywać 
nieruchomości, by dalej prowadzić inwestycje. A więc, jeśli chodzi o projekt techniczny, to on jest 
już gotowy. W kilku pytaniach, również w pytaniu Pana Przewodniczącego Jaroszewskiego, pojawił 
się ponownie tramwaj. Osobiście dementuję takie patrzenie na tramwaj, że ja chcę tramwaju jako 
Prezydent  Miasta,  tak  jak  ja  chcę  koncertu  Audioriver.  Nie.  To  jest  zapotrzebowanie  społeczne. 
Zarówno  w  jednym,  jak  i  w  drugim  przypadku.  Przytoczę  raz  jeszcze  badania  PBS  na  1000-
osobowej próbie, 1000 mieszkańców Płocka, a więc próba bardzo wiarygodna, sprzed dwóch lat, 
gdzie  77%  płocczan  chce  tego  tramwaju,  mówiąc  językiem  prostym.  I  w  związku  z  tym  jako 
gospodarz miasta tak naprawdę nie wolno mi jest postępować inaczej.  Moim pracodawcą są,  z  
całym szacunkiem, nie Państwo Radni, ale mieszkańcy Płocka i wykonuję najzwyczajniej w świecie,  
jak  tylko  potrafię  najlepiej,  ich  wolę,  wcześniej  dowiadując  się,  co  jest  aktualnie  priorytetem 
zdecydowanej  większości  płocczan.  Drugie  pytanie  dotyczyło  realizacji,  dotyczyło  aranżacji 
finansowej  linii  tramwajowej.  Tutaj  oczywiście  nie  ma  żadnych  tajemnic.  Jest  interpelacja,  
odpowiedź na interpelację w troszkę późniejszym terminie, ale z całą pewnością będzie, nie ma 
takich przypadków, żeby nie było takiej  odpowiedzi.  Odpowiedzi,  zarówno na interpelacje, jak i 
interpelacje,  jak i  odpowiedzi,  są publikowane w Biuletynie Informacji  Publicznej,  a  więc każdy 
płocczanin, nie tylko płocczanin, może bardzo szybko taką informację zdobyć. Nie ma tutaj żadnych 
tajemnic i  oczywiście odpowiedź będzie w takim terminie,  jaki  został  wskazany, przekazana dla 
Pani Radnej.  Nie potrafię jeszcze dziś natomiast odpowiedzieć na pytanie,  jaki  wariant aranżacji  
finansowej będzie ostatecznie wybrany. Przypuszczam, że na następnej Sesji Rady Miasta Płocka na 
to  pytanie  już  z  całą  pewnością  będę  potrafił  odpowiedzieć,  dlatego że to  są  właśnie  te  dni  i  
tygodnie, gdzie będzie się decydować jaki wariant finansowy, jaka aranżacja finansowa jest tutaj 
najkorzystniejsza dla realizacji tego projektu. Przypomnę jednocześnie, że projekt ten realizuje się 
nie  bezpośrednio  z  Budżetu  Miasta  Płocka,  ale  poprzez  powołaną  przez  nas  jako  samorząd, 
specjalną spółkę inwestycyjną, do tego właśnie celu. W związku z  tym w sensie inwestycyjnym  
trwają w tej chwili końcowe prace nad taką aranżacją, aby jak najmniej obciążała Budżet Miasta 
Płocka. Mało tego – aby nawet na ewentualne zaciągnięte zobowiązania, które będą przez Spółkę 
Inwestycyjną realizowane,  nie było poręczenia miasta Płocka.  W takim kierunku prowadzone są 
prace i dziś choćbym nawet bardzo chciał, to nie potrafię odpowiedzieć ostatecznie, ale za miesiąc  
z całą pewnością na następnej Sesji Rady Miasta taka odpowiedź będzie. Nawet, jeśli nie będzie 
pytania,  to  w  informacji  z  prac  między  Sesjami  przedstawię  ją.  Bardzo  trudno  mi  się  odnosić 
natomiast  do  wystąpienia  Pana  Radnego  Lewickiego.  Nie  chciałbym  popadać  w  słowo,  które 
czasami używam, czyli efekciarstwo, ale muszę, może spokojnym tonem będę się starał panować 
nad sobą, obiecuję, odnieść się jednak do kilku kwestii  takich emocjonalnych, które Pan  Radny 
podnosił,  które  tak  naprawdę  mało  miały  wspólnego  ze  sprawozdaniem  i  dyskusją  na  temat 
przebiegu realizacji budżetu za I półrocze. Ale z tej trybuny można pewnie wszystko powiedzieć, 
albo prawie wszystko. Po pierwsze gratuluję takiej próby przedstawienia danych procentowych w 
odniesieniu do różnych lat, w odniesieniu do poziomu zaangażowania w w budżecie. Tym można 
super  manipulować.  Podam  jeszcze  lepszy  przykład.  Dziś,  gdybyśmy  patrzyli,  zaangażowanie 
budżetu miasta w jedną dziedzinę – sport,  to  byłoby to na poziomie,  nie wiem, 30% budżetu,  
dwudziestu kilku procent budżetu. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że jest realizowana hala 
widowiskowo  –  sportowa,  która  kosztuje  ponad  100  mln  zł.  Za  rok  będzie  spadek,  nie  wiem,  
dziesięciokrotny, pięćdziesięciokrotny, nie dlatego że nie będziemy za rok dbać o sport, ale dlatego 
że już wybudowaliśmy największą inwestycję.  Prawda,  jakie wielkie pole do manipulacji  w tym 
zakresie się rysuje. Więc proszę o nie przesadzanie z takimi rzeczami, bo można wpaść naprawdę 
we  własną  pułapkę.  A  liczby  naprawdę  nie  kłamią.  W  2002  roku  20  mln  zł  wydawaliśmy  na 
przedszkola. Mam na myśli wydatki bieżące, inwestycyjne i remontowe, w tym roku to jest kwota 
42 mln zł  i  nie ma, chociażby nie wiem jak  to przedstawiał,  to są to twarde liczby, które są w  
budżecie i będą wydatkowane na płockie przedszkola. Nieprawdą, absolutną nieprawdą jest to, że 
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zadłużenie miasta sięga 50% dochodów. Nie wiem skąd czerpie Pan takie dane. Proszę zajrzeć do 
budżetu. 39% to jest, a jeśli Pan Radny nie zgodzi się na emisję obligacji, to jest 37%, bo widzę, że 
okopał się, jak to sam mówi, w okowach swojej partii i samorządowo trudniej już jest patrzeć na 
sprawy miasta. Swoistym przykładem mogło by być na przykład porównanie, ja tego nie zrobię,  
jakie były diety Radnych w 2002 roku, a jakie są dzisiaj. Ale to też jest informacja publiczna, którą  
można sobie ściągnąć. Więc tak naprawdę takie żonglowanie danymi, że ktoś otrzymał w danym 
roku 5% podwyżki wynagrodzeń, ktoś 10% podwyżki wynagrodzeń, mamy na sali przedstawicieli 
związków  zawodowych  i  każde  związki  zawodowe  w  każdej  firmie  publicznej,  niepublicznej, 
prywatnej, walczą o podwyżki dla swoich pracowników. Wszyscy o to zabiegamy, jeśli  jest tylko 
taka sytuacja i takie możliwości. W związku z tym mówienie o tym szczególnie przez Pana Radnego, 
szczególnie  przez  Pana  Radnego,  że  ktoś  dostał  nieuzasadnione  podwyżki,  wygląda,  sorry,  ale 
bardzo, bardzo dziwnie. Natomiast zszokowała mnie jedna informacja i na tym zakończę  taką może 
polemikę  z  Panem  Radnym,  zszokowała  mnie  Pańska  ocena  płockiego  szkolnictwa,  płockiej 
oświaty. Z tej informacji można, nie kierując się emocjami, wyciągnąć co najmniej dwa wnioski. Po 
pierwsze,  że  są  za  duże  nakłady  na  oświatę  nieracjonalnie  wydatkowane.  I  po  drugie,  że  jest  
beznadziejny poziom nauczania w Płocku. Słyszeliście Państwo nauczyciele, pracownicy oświaty, to 
mówi Pan Radny Platformy Obywatelskiej.  Bardzo się cieszę,  że to moje hasło tak się przyjęło i  
Państwo cytujecie, ale wymyślcie coś swojego, a nie tak promujecie mnie już na siłę. Bez przesady.  
Przedszkole modułowe na Podolszycach – takie też było pytanie. Rzeczywiście tu jest problem i ja  
może troszkę optymistycznie spojrzałem na oddanie w tym roku.  Może to się nie udać,  a  to z  
powodu  pewnego  urzędu  państwowego,  który  prowadzi  postępowanie  kontrolne  na  temat 
procedury dochodzenia do efektu. My moglibyśmy oczywiście zacząć to przedszkole i rzeczywiście 
dwa, trzy miesiące taki  jest cykl inwestycyjny,  to jest potwierdzone, natomiast nie zaczynamy z  
powodu  właśnie  tej  procedury,  bo  być  może  będą  jakieś  uwagi,  które  można  jeszcze  przed 
rozpoczęciem  budowy  skorygować.  Tak  się  umówiliśmy  zresztą  z  potencjalnym  wybranym  w 
konkursie wykonawcą, on na to przystał, więc czekamy. Mam nadzieję, że to oczekiwanie nie będzie 
dłuższe,  niż  powiedzmy  kilkanaście  jeszcze  dni,  dlatego  że  ta  procedura  jest  w  toku.  Wszelkie 
materiały, które chciał Urząd Zamówień Publicznych, otrzymał, i w związku z tym sądzę, że bardzo 
szybko się  to zakończy i  na  pewno ruszymy z  budową.  A jeśli  będą w odpowiednim terminie 
wzniesione fundamenty do stanu zerowego, wówczas z całą pewnością, niezależnie od pogody, 
mogą  być  wznoszone  konstrukcje,  te  konstrukcje  modułowe.  Ale  oczywiście  może  to  być  nie 
grudzień, może to być nieco później. W każdym razie przedszkole i żłobek – nie rezygnujemy z tego 
projektu, w żadnym wypadku nie rezygnujemy, jest on bardzo potrzebny, szczególnie dla tej części  
miasta, gdzie zapotrzebowanie na usługi przedszkolne i na żłobki jest największe w tym momencie. 
Była jeszcze jedna uwaga, tradycyjna uwaga do inwestycji  płockich, do jakości,  do tego,  że nie 
wszystkie są akceptowane przez poszczególne Kluby Radnych. Jakby trudno mi z tym oczywiście 
polemizować. To prawda, że jest kilka takich inwestycji, które nie sądzę, że było tak, jak Pani Radna 
mówi: wiele. Wiele, to jest bardzo dużo. Ale to fakt, że jest kilka takich inwestycji, co do których 
realizacji  się  różniliśmy i  moim zdaniem bardzo dobrze,  że  były  takie  różnice  zdań.  Na  tej  sali  
szczególnie powinny być różnice zdań, powinny się ścierać merytoryczne propozycje co do różnych 
kwestii. I taka różnica jest. Wybrano pewien wariant rozwoju miasta, którego jednym z elementów 
są inwestycje  w poszczególnych branżach i  są one realizowane w miarę sprawnie.  Zawsze,  jak 
Państwo pamiętacie, od niepamiętnych lat, I  półrocze, nie tylko w mieście Płocku, ale i  w wielu  
innych  miastach,  było  słabe  jeśli  chodzi  o  wykonanie  inwestycji.  Taki  jest  po  prostu  cykl  
inwestycyjny.  I  zawsze  również  na  koniec  roku  dochodziliśmy  do  tego  pułapu  około  150  mln 
wydatków  inwestycyjnych.  Dziś  to  ma  szczególne  znaczenie  w  przypadku  budowy  hali 
widowiskowo – sportowej, dlatego że gro wydatków, a to jest na ten rok ponad 60 mln zł, było  
zaplanowanych  do wydania  w II  półroczu,  więc  sama ta  jedna inwestycja  spowodowała,  że  to 
właśnie  w  II  półroczu  będą  wydane  te  środki  finansowe,  oczywiście  pod  warunkiem,  że  będą 
wyemitowane w najbliższym czasie obligacje. I, cytując Pana Radnego Lewickiego, nie okopiemy 
się w okowach partyjnych, tylko spojrzymy na Płock, na miasto, na mieszkańców, na pracowników 
Urzędu i jednostek organizacyjnych i Państwa diety również, to wszystko może być wstrzymane, ale 
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mam nadzieję, że nie będzie. Dziękuję.”         

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Pani Radnej Elżbiecie Podwójci 
– Wiecheckiej. 

Pani Radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „Panie Prezydencie, jeszcze mam pytanie. 
W wypowiedzi usłyszałam, że Pan zleca różne badania i tak dalej. Od dwóch tygodni, podobno na 
Pana polecenie, w szkołach pojawiają się ankieterzy, tak było w Szkole Muzycznej i ponoć w Liceum 
Małachowskiego,  gdzie ankieterzy prawie że zmuszają młodzież do wypełniania różnych ankiet 
odnośnie Festiwalowego Płocka. Czy to jest prawda? Znaczy mi chodzi, bo ankieterzy akurat mogą 
zmusić, ale Pan im nie każe do tego zmuszać, nie każe, żeby to było wymuszane. Ale czy to jest w  
ogóle prawda? I z czyjego to jest, Panie Prezydencie, polecenia, bo to co wczoraj usłyszałam, to  
młodzież po prostu wypisuje,  mówi:  każą,  ty wypisujemy bzdety.  Przepraszam bardzo. Proszę o 
odpowiedź.” 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Mirosławowi Milewskiemu 
Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Szanowi  Państwo!  Co prawda  to  nie  ma  nic  wspólnego z  realizacją  budżetu za  I  półrocze,  ale 
odpowiem. Prowadzony jest przecież cały czas dialog z mieszkańcami Płocka. W bardzo różnych 
formach  jest  prowadzony.  Jedną  z  form  są  rozmowy  z  uczniami  szkół,  przede  wszystkim  szkół 
średnich, głównie maturalnych. Takie spotkania odbywają się w szkołach, ale również na tej auli  
Ratusza, bardzo pouczające i bardzo pożyteczne. I zresztą to nie jest jakiś wymysł Płocka. To jest 
patent ściągnięty z Warszawy, można powiedzieć, gdzie takie spotkania są częste, kilka razy w roku  
organizowane.  W  tym  roku  postanowiliśmy,  żeby  przyszły  Festiwalowy  Płock  również   nie 
konstruować tylko i  wyłącznie tutaj  w Ratuszu,  ale żeby płocka młodzież wypowiedziała się na 
temat tego, jak ocenia naszą ofertę kulturalno – rekreacyjno – rozrywkową i być może, jakie ma 
podpowiedzi w tym zakresie. Takie ankiety rzeczywiście są, oczywiście całkowicie dobrowolne, to 
nie może być prawdą, żeby ktoś kogoś zmuszał do wypełnienia jakiejkolwiek ankiety. Nikt nikogo z 
nas nie jest w stanie zmusić do niczego. Na podstawie tych wyników będzie to materiał do dyskusji 
dalszej  z  uczniami  płockich  szkół  średnich  na  ten  temat.  W  ubiegłym  roku  również  były  takie 
rozmowy. Nie jest to żadna nowość. Bardzo wiele ciekawych propozycji i  cennych podpowiedzi  
młodzi ludzie nam tutaj na nasze ręce skierowali. I powiem – trochę innych, niż te spotkania, które  
organizujemy również cyklicznie na poszczególnych osiedlach, gdzie młodzieży nie ma w takiej 
ilości. Także to są cykliczne spotkania w ramach dialogu, w ramach rozmów z mieszkańcami, nic 
nowego, prowadzone, i to jest kontynuacja również w tym roku i mam nadzieję, że będzie dalej 
kontynuowane w ciągu następnych lat. Dziękuję.”              

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Dariuszowi Zawidzkiemu 
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Dariusz  Zawidzki  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Przewodniczący! 
Wysoka  Rado!  Szanowni  Państwo!   W  kilku  zdaniach  chciałem  troszeczkę  zaprotestować,  bo 
wypowiedź Pani Radnej Gapińskiej w zasadzie sprowadzała się do oskarżenia, że oto Pani Radna 
zapytała, że krótkie miało być pytanie – ile wydatkowano na tą inwestycję, a my odpowiadamy, że  
do 28 września potrzebujemy czas na to, żeby tej odpowiedzi udzielić, i jak to, Pan Prezydent nie 
wie, ile wydatkował. Pani nie zapytała, tak, tylko zapytała Pani w sposób następujący: Interpelacja z 
dnia  7  września  2010  roku  –  Proszę  o  wyjaśnienie  czy  aktualnie  są  podejmowane  jakiekolwiek  
działania,  których  celem jest  realizacja I  nitki  linii  tramwajowej.  Jeżeli  tak,  to  jakiego rodzaju są to  
działania, w jaki sposób mają być zabezpieczone środki na realizację tego zadania? Więc to nie było 
pytanie ile wydatkowano do tej pory, tylko pyta Pani o działania, które są prowadzone. Musieliśmy  
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zapytać Spółki, dlatego poprosiłem o przedłużenie terminu o tydzień,  bodajże. Na koniec jeszcze 
Pani sugeruje, że dlatego tak napisaliśmy, tak, taka była odpowiedź, żeby opinia publiczna się nie 
dowiedziała, nie wiem, bo to miała być jakaś konspiracja. Otóż opinia publiczna zawsze wie, jaka 
jest odpowiedź na interpelację,  ponieważ podawana jest do informacji  publicznej,  w Biuletynie 
Informacji Publicznej, są to odpowiedzi jawne, nieważne w którym terminie będą udzielone, ale są 
udzielane. Ja mam taką interpelację, tą odpowiedź już przygotowaną w dniu dzisiejszym, bo to ten 
termin ucieka, i po to, żeby już nie było dalszej mowy, że my cokolwiek chcemy ukryć, to ja w kilku  
zdaniach może przytoczę odpowiedź na zadane przez Panią pytanie:
Zarząd  Spółki  Inwestycje  Miejskie  Spółka  poinformował,  iż  w  związku  z  realizacją  zadania  
inwestycyjnego  "Budowa  linii  tramwajowej  w  Płocku"  do  dnia  27  września  została  opracowana  
następująca dokumentacja:
1) Karta środowiskowa.
2) Studium wykonalności dla zadania wraz z Programem funkcjonalno - użytkowym.
Ponadto  Spółka  dokonała  wstępnej  wyceny  przedsięwzięcia  oraz  zebrała  oferty  banków  
zainteresowanych finansowaniem inwestycji. Aktualnie trwają negocjacje w celu wyłonienia instytucji  
finansowej.
Ogłoszono  również  przetarg  na  świadczenie  usług  prawniczych,  polegających  na  przygotowaniu  i  
przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i  
wybudowanie linii tramwajowej w Płocku oraz dostawa taboru tramwajowego wraz ze świadczeniem  
usług jego utrzymania.
Powyższe zostało sfinansowane ze środków przekazanych Spółce z Budżetu Miasta Płocka w latach  
2009-2010 z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.  I  te informacje każdorazowo 
oczywiście Państwu przedstawialiśmy na Sesji, bo taki wymóg kiedyś Państwo postawiliście.  
Niezależnie od powyższego Zarząd Spółki  zadeklarował,  iż  cyt.:  "  w pozostałej  części,  niezbędnej do  
realizacji zadania, Spółka korzystać będzie z zewnętrznych źródeł finansowania."
To jest odpowiedź całościowa na zadane przez Panią Radną pytania. Nie było czegoś takiego, że –  
ile  wydatkowano  do  tej  pory,  tylko  pytanie  było  bardziej  złożone,  dlatego  potrzebowaliśmy 
terminu.  Bardzo proszę,  żeby ewentualnie  jakieś  takie relacje między nami  były  przytaczane w 
sposób rzetelny, a nie wywierając jakby tutaj, nie wiem, nacisk na opinię, albo powodując jakieś 
przekłamania,  jakby  to  w  ogóle  w  jakimś  krzywym  zwierciadle  wyglądało.  Jest  pytanie,  jest 
odpowiedź, potrzebowaliśmy kilka dni więcej, a pytanie było bardziej złożone, jak powiedziałem na 
wstępie. Dziękuję.”       

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Pani  Radnej  Elżbiecie 
Gapińskiej. 

Pani  Radna  Elżbieta  Gapińska powiedziała:  „Odpowiem  Panu  Prezydentowi  Zawidzkiemu  i 
Państwu wszystkim, którzy jesteście obecni na tej Sesji. Proszę sobie zajrzeć w BIP w  interpelacje 
Radnych i odpowiedzi na te interpelacje. To jest po prostu, powiem szczerze, to jest żałosne to, co  
mamy w odpowiedziach na interpelacje, jak jesteśmy traktowani przez Urząd Miasta Płocka jako 
Radni.  W  podobny  sposób,  przykro  mi  to  powiedzieć,  po  raz  kolejny  to  powtarzam,  jesteśmy 
traktowani  w taki  sam sposób na komisjach.  Bardzo często odpowiedzi  na komisjach na nasze 
pytania to są takie: przecież już odpowiedziałem, czy: już odpowiedziałam. Ja nie mówię, że zawsze  
i  w  każdym  przypadku,  ale  zdarzają  się  również  takie  sytuacje.  Także  proszę  zobaczyć,  jak  są 
złożone czasami te interpelacje i o co my prosimy, a jaką odpowiedź otrzymujemy. To są dwie różne 
rzeczy. I warto, żeby mieszkańcy Płocka też o tym wiedzieli, że tak to właśnie wygląda.”       

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Dariuszowi Zawidzkiemu 
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja już tylko jednym słowem. 
Pani  Radna,  tkwimy  w  jednej  konkretnej  sprawie  i  udowadniam,  że  minęła  się  Pani  z  prawdą, 

16



uprościła  Pani  temat  i  nie  do  końca  rzetelnie  przekazując  go  opinii  publicznej.  Teraz  możemy 
rozmawiać o kolejnych jakichś innych interpelacjach, to pewnie musimy porozmawiać o nich, ale 
tylko konkretnie. Nie twierdzę, że zawsze odpowiedzi nasze są satysfakcjonujące dla Państwa, ale w 
tej konkretnej sprawie chyba ja się tutaj już nie mylę. Dziękuję.”       

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Arturowi Jaroszewskiemu 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka. 

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!  Szanowny  Panie  Przewodniczący  Sztabu  Wyborczego! 
Szanowni Państwo! Bardzo krótko, merytorycznie. Ponieważ nie zadowoliły mnie odpowiedzi na 
dwa moje pytania,  więc jeszcze pociągnę wątek.  Po pierwsze -  przychodów z tytułu 25 mln zł  
niezrealizowanych z racji  sprzedaży mienia komunalnego. Pan Prezydent jako główny argument 
używał hasła: istniejące preferencje i bonifikaty dla nabywców. Panie Prezydencie, ta akurat opcja 
obowiązuje od kilku lat, więc to nie jest na pewno główna przyczyna. Zgadzam się zapewne, że  
główną  przyczyną  jest  to,  że  nasza  oferta  nie  spotkała  się  zapewne  z  odpowiednim 
zainteresowaniem, odzewem ze strony potencjalnych kupujących. Jeszcze jedno pytanie konkretne 
dotyczące  realizacji  ulicy  Popłacińskiej.  W  odpowiedzi  Pana  Prezydenta  usłyszałem,  że  za  kilka 
tygodni rozpocznie się odbiór techniczny tej inwestycji. Ja przypomnę, że w sprawozdaniu mamy 
zapisany umowny termin zakończenia 30 wrzesień.  W tym momencie zapala mi się lampka,  że 
zapewne ten termin jest już nieaktualny. Jeśli tak, to proszę o precyzyjną informację, jak wygląda 
umowny termin na dzień dzisiejszy, bo z tego wnioskuję, że ten 30 wrzesień jest nieaktualny. Nie, 
nie ja czekałem tylko, żeby Pan Prezydent już był gotów usłyszeć końcówkę, ponieważ to już będzie 
mniej merytoryczne, a nie ukrywam – bardziej polityczne. Ale ja nie będę, Panie Prezydencie, w 
przeciwieństwie  co  do  niektórych,  lansował  Pana  nowego  hasła.  Ja  twierdzę,  że  moje  hasło 
wygłaszane z tej  mównicy wielokrotnie,  jest  dużo lepsze i  powtórzę je:  Po pierwsze obwodnice,  
głupcze. Dziękuję.”             

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Mirosławowi Milewskiemu 
Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Pozwólcie, że z miejsca, ponieważ odpowiedź na jedno krótkie pytanie. Otóż rzeczywiście taki był 
termin umowny, jak Pan Przewodniczący mówi – 30 wrzesień, ale 2011 roku. Więc tutaj dziękuję 
również za promocję blisko rocznego przyspieszenia tej inwestycji.”     

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Arturowi Jaroszewskiemu 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka. 

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „[...]  Panie 
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Mam przed sobą księgę przez Pana podpisaną: Sprawozdanie z 
realizacji  budżetu  miasta  Płocka  za  I  półrocze  roku  2010.  Str.  171,  zadanie:  przebudowa  ulicy 
Popłacińskiej.  Czytam:  W  pierwszym  półroczu  trwała  realizacja  zadania  z  planowanym  terminem  
zakończenia 30.09.2010. Dziękuję.”   

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Mirosławowi Milewskiemu 
Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan  Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Drodzy Państwo, jeszcze jedno zdanie 
uzupełnienia. Jeśli tak jest napisane, to jest błąd z całą pewnością drukarski. Natomiast ta inwestycja,  
zgodnie  z  umową,  zgodnie  z  umową  z  firmą  wykonawczą  termin  zakończenia  był  określony  na 
30.09.2011 r. To również efekt rozmów z mieszkańcami Płocka, z mieszkańcami tym razem Radziwia, w 

17



ubiegłym  roku,  którzy  bardzo,  bardzo  prosili,  aby  ta  inwestycja  ze  względu  na  sprawność 
komunikacyjną tej części miasta była możliwie zakończona wcześniej. Dlatego skorzystaliśmy z różnych 
oszczędności na innych przetargach drogowych, przesunęliśmy kwotę na ulicę Popłacińską i dzięki 
temu nie w 2011, a już w 2010 za kilkanaście dni 15 października będzie gotowa ulica do odbioru 
technicznego. Ale za błąd drukarski rzeczywiście przepraszam.”     

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie Informację o przebiegu  
wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2010 roku. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu  
Miasta Płocka za I półrocze 2010 roku w wyniku głosowania nie została przyjęta (za – 9, 10 – przeciw, 1 
wstrzymujący).

Ad. pkt 4  

Informacja  z  realizacji  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  na  lata  2009-2013  w  roku  2009  stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Prezentacja na płycie CD stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Pan Jerzy Ceranowski Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka 
Rado!  Na początku już tutaj  Pan Radny skrytykował  to sprawozdanie tutaj.  Ja chciałbym tylko się 
odnieść w dwóch kwestiach, nim tutaj podam tą prezentację. W kwestii ścisłości, bo byłem obecny na 
komisjach, więc pytania wykraczały poza to sprawozdanie […], to co jest w ostatnim tutaj, że to jest 
informacja dotycząca Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, ale realizacja w roku 2009. I rzeczywiście tak, 
jak  tutaj  któraś  Radna  wspomniała,  że  to  jest  taka  prezentacja,  wizualizacja.  I  ten  materiał  jest 
rzeczywiście częściową wizualizacją tego, co jest zawarte w sprawozdaniu z budżetu na rok 2009, z 
załącznika. Wizualizacja tych elementów, które dało się zwizualizować, bo trudno, żeby wizualizować 
projekt, czy coś takiego. Więc tutaj są elementy inwestycji, które są wykonane. Nie jest to taka może też 
do końca prawda, dlatego że materiał został przygotowany w 2010 roku i to we wrześniu, więc te 
niektóre zagadnienia, które dotyczyły 2009 roku, faktycznie na koniec 2009 roku były w innym, na 
pewno gorszym stanie. Tu jest ta informacja, którą Radni mieli. Zadań było 160 zadań inwestycyjnym, 69 
dotyczyło  szeroko  rozumianego  transportu,  28  gospodarki  komunalnej,  40  edukacji,  sportu,  6 
mieszkaniowej. Ponadto tutaj były zawarte jeszcze w tym planie – Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, 
również  i  remontu  oraz  zadania,  które  realizowały  spółki  miejskie.  Tutaj  ten  diagram  przedstawia 
sytuację podziału. To nie jest podział finansowy, tylko to jest podział ilościowy. Więc te  43%, które tutaj 
jest na transport to jest ilość, że tak powiem, realizacji, ilość zadań, które były. Więc, żeby nie pomylić, 
finansowo to się rozdziela trochę inaczej. Tutaj jest podział taki w dużym skrócie, jak ten cały budżet był. 
Czyli 65% wydatków majątkowych, czyli zdecydowana większość była na te zagadnienia, które tutaj są 
wyrażone, czyli halę widowiskowo – sportową, budowę IV odcinka dróg dojazdowych, budowę dróg 
wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla i Wodociągi Płockie i Komunikacja Miejska. Tu jest taka 
ogólna informacja.  Też tak chwilę się zatrzymam. Też na komisjach były różne zdania na temat tej 
wizualizacji. Natomiast chcę powiedzieć, tutaj czasem było przywoływane miasto Kutno. W Kutnie radni 
mają zwyczaj, nie wiem jak tutaj jest w Płocku, przynajmniej raz w roku odwiedzać wszystkie inwestycje, 
które zostały zrealizowane. I ten materiał miał również takie zadanie, żeby pokazać, jak jest przed, jak  
jest po wykonaniu. Tak, jak wspomniałem na początku, proces inwestycyjny to jest, Państwo Radni na 
pewno  wiedzą,  to  jest  skomplikowana  sprawa.  Zaczyna  się  najpierw  od  umieszczenia  w  planie 
inwestycyjnym. Jeżeli już jest umieszczony w planie inwestycyjnym, rozpoczyna się całe zagadnienie 
procesu inwestycyjnego, czyli począwszy od ustalenia własności często dosyć trudnej, czy pozyskania 
własności, ogłaszania przetargów na koncepcje, na projekty, itd. Więc te 160 zadań, o których była na 
początku mowa, były w tak różnych właśnie etapach inwestycyjnych. A tutaj to już jest konkretnie, jak 
Państwo Radni mieli okazję przyjmować w marcu budżet, to są te zadania, które były prowadzone w 
2009 roku i właściwie również i w 2010, jak wspominałem dlatego, że dokumentacji fotograficznej nie 
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było na koniec 2009 roku.  Tu jest budowa,  o której  już dzisiaj  było wspomniane również,  Osiedla 
Borowiczki i jedna z tych ulic. Tutaj to duże zadanie, które było na początku wspominane, jest ujęte 
fotograficznie, czyli to wielkie zadanie budowy przeprawy przez Wisłę i dróg z tym związanych. Tu jest 
budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą. Właściwie to już jest pobudowana ta ulica. 
[…] Z trzech ulic w 2009 roku została zrealizowana ulica Urocza. Tak to wygląda. Z tego zadania, które w 
WPI jest w całości wpisane, jest zrealizowana ta akurat budowa, reszta jest w etapie realizacji, który 
przechodzi na następny rok. Tu jest ulica Dolna z tego zadania, które zostało realizowane. Ulica Dolna 
tak  się  prezentuje.  Poza budową dróg były realizowane inne zagadnienia,  również  między innymi 
oświetlenie.  Tu jest obok informacja, że oświetlenie zostało realizowane na ulicy Żuławskiej, Podlaskiej, 
Lubuskiej. Tu jest budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej, Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą. I to jest 
nawierzchnia ulicy Skrajnej od Sielskiej do tzw. żwirowni. Budowa ulicy Ofiar Katynia wraz z brakującą 
infrastrukturą. Realizowana była w 2009, powtarzam, roku, umowa budowy ulicy Ofiar Katynia. Zawarto 
umowę na budowę ulicy Agrestowej w 2009, a to już jest efekt końcowy, ale to już 2010 roku. Tutaj jest 
przedstawiony zakończony odcinek ulicy Browarnej. Tutaj jest infrastruktura techniczna przedstawiona 
na Osiedlu Podolszyce.  To jest zadanie realizowane z TBS-u.  Realizacja mieszkań komunalnych -  w 
ramach realizacji  zadania wybudowano budynek wielorodzinny przy ulicy Misjonarskiej.  Tu tak,  jak 
widać, zadanie na 2009 rok, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, a także rozpoczęto budowę, więc zdjęcie jest rzeczywiście mylące trochę, bo to 
już  zostało  wykonane.  Ale  tak,  jak  wspomniałem,  zdjęcia  były  robione  w  tym  roku.  Rewitalizacja 
Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku,  dla Państwa Radnych, bo to w centrum, na pewno bardzo 
dobrze  znana.  Rozbudowa  Liceum  Ogólnokształcącego wraz  z  wyposażeniem.  Doświetlenie,  takie 
przykładowe to jest tylko, doświetlenie przejść dla pieszych. To nie dotyczy akurat sprawy ulicy, tylko 
taki przykład. Tutaj Tum i Park za Tumem i przy Sądach. Państwo to doskonale, doskonale to na pewno 
znacie.  Tutaj jest zagospodarowanie płockiego nabrzeża.  Tu jest jedynie - prace wstępne. Tutaj dla 
uzupełnienia chcę powiedzieć,  że jest  zgłaszany wniosek o dofinansowanie przynajmniej  z  dwóch 
źródeł na realizację tego zadania. Hala sportowo – widowiskowa, o której była mowa, jest mniej więcej 
na takim etapie. Też na pewno Państwu Radnym doskonale znana. Remont ulicy Wyszogrodzkiej od 
Kilińskiego  do  Granicznej.  Przebudowa  skrzyżowania  Alei  Piłsudskiego  z  Otolińską  i  Dworcową. 
Przebudowa ulicy Mickiewicza - zrealizowano II etap, w ramach zostało wybudowano rondo wraz z 
chodnikami,  oświetlenie.  Przebudowa  budynku  III  Liceum.  To  jest  jako  przykładowy  budynek  – 
wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego nr 41. To zdjęcie jest takie przykładowe, żeby podkreślić co 
tutaj i w jaki sposób to będzie realizowane. Znane Muzeum Mazowieckie, II etap, zawarto umowę na 
realizację  robót  dodatkowych  w  ramach  realizacji  zadania.  I  to,  co  Państwo  mieli  w  materiałach 
przygotowane. Jest tutaj informacja, między innymi, o Komunikacji - podwyższono kapitał zakładowy 
Spółki z przeznaczeniem na zakup autobusów, Wodociągi dostały, przekazano środki na budowę sieci 
kanalizacyjnej  na Osiedlu  Borowiczki  Parcele  oraz  na opracowanie  dokumentacji  bardzo ważnego 
zadania – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka. W ramach 
zadania: budowa ścieżek rowerowych, realizowano budowę trasy od terenów ZOO do ulicy Grabówka. I 
to są niektóre tutaj zadania, które trudno było zwizualizować w sposób taki, jak poprzednio zdjęciowy, 
bo  nie  byłyby  wyraźne,  takie  czytelne.  Płocki  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  –  podwyższono  kapitał 
zakładowy  na zakup sprzętu medycznego. Miejski Ogród Zoologiczny – kontynuowano przebudowę 
pawilonu dydaktycznego,  trafostację,  itd.  Ponadto 57  zadań  było  na  etapie  przygotowawczym,  w 
ramach których realizowano uzgodnienia dotyczące założeń projektowych, opracowano dokumentację 
projektową.  W  zakresie  planowanych  zadań  remontowych  w  2009  roku  zostały  zrealizowane 
następujące: przebudowa ulicy Gierzyńskiego, to już jest zrealizowane, remont  ulicy Piaska, remont 
ulicy Lotników, Żwirki i Wigury, Mostowej, Wschodniej. To, co dzisiaj było wspominane, jeśli chodzi o rok 
2009,  została  utworzona  Spółka  Inwestycje  Miejskie  Sp.  o.o.,  której  kapitał  zakładowy  został 
podwyższony w 2009 roku o 2,9 mln zł. Spółce zostało powierzone do realizacji zadanie budowy linii  
tramwajowej. I realizacja inwestycji w 2009 roku była również finansowana z zadań, które nie wygasły z 
upływem 2008 roku i tych zadań było na 27 mln. Całość tych inwestycji to Państwo tam pamiętają, to 
około 130 mln. Tyle prezentacji. Wiem, że na komisjach były pytania szczegółowe. Ja tutaj tak, jak się 
tutaj Pan Radny powoływał na filozofa, ja sobie zdaję sprawę ze swojej niedoskonałości i jeżeli będą 
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pytania szczegółowe, to bardzo bym prosił tutaj wspomóc dyrektorów poszczególnych wydziałów, bo 
wiem, że takich pytań było dosyć sporo na komisjach, ale ja mimo szczerych chęci nie będę w stanie  
szczegółowo odpowiedzieć na każde z tych zadań.”    

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Piotrowi 
Nowickiemu. 

Pan Radny Piotr Nowicki  powiedział:  „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Dziwi mnie troszeczkę 
sytuacja na naszej sali, bo Pana Prezydenta Milewskiego jakby nie ma, Pana Prezydenta Zawidzkiego też 
nie ma. Nie wiem, czy po tej politycznej klęsce, która pierwszy raz zdarzyła się od ostatnich 20 lat, kiedy 
Prezydent nie uzyskuje akceptacji dla wykonania budżetu za I  półrocze, bo jego Radni wychodzą i 
załatwiają swoje prywatne sprawy, może dlatego Pana Prezydenta nie ma. Ale te słowa, które będę 
kierował, to są słowa skierowane generalnie do Pana Prezydenta Milewskiego i do Pana Prezydenta 
Kolczyńskiego, który na szczęście na tej sali pozostał. Dla osób, które na tej sali są od czterech lat, należą 
się pewne słowa wyjaśnienia, bo Wieloletni Plan Inwestycji, to są lata 2002, kiedy zaczęto mówić o takim 
pomyśle, aby taki dokument powstał. Chciałem przypomnieć, że kiedyś takie powiedzenie miałem, że 
Pan Prezydent Milewski jest mistrzem świata w składaniu obietnic i myślę, że dzisiejsza Sesja i dzisiejszy 
materiał w sposób jasny i klarowny pokazuje, że rzeczywiście tak jest. Na początku tego wieku Pan 
Prezydent Milewski w latach 2003, 2002 składał najróżnorodniejsze obietnice. Usłyszeliśmy oto, że w 
2006 roku będziemy mieć obwodnice miasta Płocka, jak również będziemy mieć rozdzieloną instalację 
sanitarną od wodnej, czyli uregulowany stan inwestycji związanych z wodociągami płockimi, do tego 
stopnia, że ulica Polna będzie już zrealizowana. Miało być to w roku 2006.  Jak wiemy, żadne z tych 
planów nie zostały zrealizowane, a w tej chwili to są na początkowym etapie realizacji, prawnej, na 
etapie  realizacji  prawnej.  W  związku  z   tym,   że  te  obietnice  Pan  Milewski  był  uprzejmy  składać 
systematycznie,  to  myśmy  jako  opozycja  wtedy  pracowali  nad  tym,  aby  te  wszystkie  propozycje 
składane przez Prezydenta Milewskiego zapisać w jakimś dokumencie, żeby to było czarno na białym 
zapisane, które inwestycje, w jakim czasie zostaną zrealizowane. I tu Pan, na pewno, Kolczyński, który był 
odpowiedzialny za plan WPI, pamięta ile razy z tej mównicy przypomniałem się i prosiłem o to, aby 
dokument pt. WPI wreszcie powstał. I przez 2,5 roku tych próśb w końcu udało się i 28 marca 2006 roku 
na na Sesji Rady Miasta Płocka został przedstawiony ten dokument. Z tego, co sobie przypomniałem 
ostatnio, dokument został na chybcika wrzucony i bez większych konsultacji z Radnymi przedstawiony 
do akceptacji na Sesji. Nie udały się próby, żeby przeprowadzić dyskusję merytoryczną na temat tego 
dokumentu. Dokument powstał. I tutaj już klasyk, czyli nasz Prezydent Milewski był cytowany przez 
jednego z kolegów, ja pozwolę sobie przeczytać, co 28 marca 2006 roku powiedział Pan Prezydent 
Milewski mówiąc o tym projekcie pt. WPI, odnosił się tutaj do zwykłego obywatela miasta Płocka:  Pan  
Kowalski  dowie się  z niego,  że za rok ulica będzie remontowana to bardzo się  z  tego ucieszy i  będzie  
wszystkim bardzo wdzięczny, ale jeśli dowie się, że w WPI jego ulica jest wpisana do inwestycji za trzy lata to  
być  może już  się  tak bardzo nie ucieszy ale będzie miał  stuprocentową  gwarancję że jeszcze trzy lata  
poczeka ale na pewno będzie za trzy lata chodził suchą stopą po swojej ulicy. [...] Mieć pewność i nie polegać  
tylko i wyłącznie na iluzorycznych obietnicach, niezależnie od tego kto będzie przez następną czy jeszcze  
kolejną kadencję sprawował władzę w naszym mieście, jacy będą radni, jacy będą Prezydenci. Mieszkańcy  
Płocka będą  mieli  już  niemalże stuprocentową  gwarancję,  że  te inwestycje  które  są  zapisane w WPI  i  
przypisane do określonych lat zostaną wykonane.  I dalej:  Mam nadzieją a w zasadzie jestem pewien, że  
dziś uchwalony WPI będzie powodował o wiele lepsze i sprawniejsze działanie w zakresie inwestycyjnym  
w ciągu najbliższych kilku lat.  Tu Pan Prezydent odnosił się do inwestycji realizowanych przez jego 
poprzedników  i  jakby  sygnalizował,  że  jak  za  jego  czasów  to  te  inwestycje  będą  po  prostu 
realizowane wzorcowo. I dalej: Drodzy Płocczanie, kilka kolejnych lat życia naszego Płocka upłynie pod  
znakiem wielkich inwestycji drogowych. W 2006 roku miał perspektywę czasową i mówił o roku 2009.  
Pan Prezydent Milewski  przyszedł,  to przypomnę Panu Prezydentowi Milewskiemu słowa,  które 
wypowiedział  28  marca  na  Sesji,  na  której  przyjmowaliśmy  WPI.  Już  Pana,  Panie  Prezydencie, 
cytowałem,  ale  tutaj  cytuję  już  ostatni  fragment.  Ale  powiedziałem,  że  cytuję  klasyka.  Drodzy  
Płocczanie,  kilka  kolejnych  lat  życia  naszego  Płocka  upłynie  pod  znakiem  wielkich  inwestycji  
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drogowych.  Powstaną  dwie  wielkie  obwodnice,  które  połączą  miasto  z  krajem  i  ułatwią  nasze  
funkcjonowanie poprzez wyprowadzenie uciążliwego ruchu tranzytowego z centrum miasta. Na ten cel  
przeznaczymy w ciągu najbliższych lat około 200 milionów złotych. Takie obietnice, proszę Państwa, z 
ust  Pana  Prezydenta  Milewskiego  padały  28  marca  2006  roku  i  z  dokumentu,  który  był  
załącznikiem, wynikało, że w roku 2009 będą zrealizowane te zadania. I, proszę Państwa, chciałbym 
tutaj  przejść do tych zadań,  które w tym dokumencie  były  wymienione,  mianowicie:  północna 
obwodnica  miasta  Płocka.  Północna  obwodnica  miasta  Płocka  w  obszarze  miasta  była 
wyszacowana wtedy na 24 mln zł  i  miała być zrealizowana i  zakończona do roku 2009.  Proszę 
zwrócić uwagę na dwie kwoty: 24 mln zł  i  koniec inwestycji 2009 rok.  Druga inwestycja to jest  
budowa  obwodnicy  północno  –  zachodniej  miasta  Płocka.  I  ona  była,  proszę  Państwa, 
wyszacowana na 91 mln zł. I miała być w 75% zakończona w roku 2009. I teraz będę kontynuował 
kwestie związane z historią. Oczywiście, tak jak mówiłem, te zadania inwestycyjne, tak jak Państwo 
wiedzą,  te  zadania  inwestycyjne  nie  zostały  zrealizowane  praktycznie  wcale.  W  związku  z  tym 
nastąpiła korekta tego dokumentu w roku 2008, w roku 2009, w roku 2010 chyba też. Następna 
sprawa,  proszę Państwa, bardzo istotna z tymże dokumentem, to są zadania,  środki  finansowe, 
które mieliśmy na te zadania wydać. I  tu chciałbym powiedzieć, że wtedy planowaliśmy, proszę 
Państwa, że na te inwestycje, tutaj muszę jeszcze wrócić do zakresu tych inwestycji, oczywiście te 
inwestycje obejmowały wszystko to, co miało być w mieście realizowane i generalnie w większości  
jest tak, jak z tymi obwodnicami. Na przykład też jest tam taka, jest tam też taka obwodnica, że  
zostaną w Budowlance w szkole zawodowej zrealizowane odpowiednie inwestycje. Jak wiemy, Pan 
Prezydent  na ostatnich uroczystościach znowu obiecał,  że to będzie.  Ale to już było obiecane 
wcześniej,  że  już  dawno  będzie  zrealizowane.  Teraz  znowu  obiecujemy  to  samo,  bo  już 
prawdopodobnie ludzie zapomnieli tamte obiecanki. Ale wrócę tutaj  do liczb, bo to jest bardzo 
istotne. Więc, proszę Państwa, na te wszystkie inwestycje planowaliśmy wtedy 570 mln zł. Ale w 
ramach tych 570 mln zł mieliśmy uzyskać 211 mln zł ze środków unijnych. Tak zostało to zapisane w 
roku 2006. Ja specjalnie cytuję te kwestie związane z finansami, gdyż musimy sobie odpowiedzieć 
na pytanie, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się Budżet Miasta Płocka na dziś i w jakiej będzie 
się znajdował na najbliższe lata. I, proszę Państwa, teraz przejdę... przejdę, proszę Państwa do tych 
zadań, które są realizowane. Jednym z podstawowych zadań, które miało służyć rozwojowi miasta 
Płocka, powiększaniu jego dochodów, służyć temu, aby ludziom w tym mieście żyło się wygodniej,  
miała  być  obwodnica  północno  –  zachodnia,  czyli  obwodnica,  która  miała  połączyć  Orlen  z 
Podolszycami i dalej iść w kierunku Słupna. Wczoraj na Komisji Skarbu rozmawialiśmy na ten temat 
i jaki jest stan przygotowań tego zadania na ten czas. Na ten czas, proszę Państwa, jest w trakcie 
przygotowania  projekt  na  odcinek  pomiędzy  Orlenem  a  ulicą  Bielską.  W  tej  chwili  nie  są 
prowadzone prace mające na celu zrealizowanie odcinka od ulicy Bielskiej do Podolszyc. Nie są 
prowadzone w ogóle żadne prace w tym kierunku. Jeśli chodzi o odcinek od Podolszyc w kierunku 
Słupna,  to usłyszałem od Pana Pełnomocnika,  że to przecież nie jest  w gestii  miasta  Płocka,  w 
związku z  tym kto inny powinien o to walczyć. Ale ja mam pytanie – ta obwodnica jest dla kogo? Ta 
obwodnica nie jest dla mieszkańców Słupna, bo oni niespecjalnie się z tego powodu ucieszą. Ta 
obwodnica na odcinku ze Słupna do Podolszyc ma służyć mieszkańcom miasta Płocka. W związku z 
tym ja się pytam, gdzie jest lobbing na rzecz budowy tego odcinka. Ta droga, proszę Państwa, ta 
obwodnica,  ma  bardzo  wielkie  znaczenie  dla  rozwoju  miasta  Płocka.  Po  pierwsze  –  może 
doprowadzić do tego, że Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny zostanie wreszcie połączony w 
sposób nowoczesny z siecią dróg krajowych, co może ewentualnie skutkować tym, że pojawią się  
jacyś inwestorzy, którzy postawią tu swoje nieruchomości i zatrudnią płocczan. W związku z tym 
będą płacili podatki od nieruchomości i będą ludzie płacili podatek do Urzędu Skarbowego, który 
będzie  wpływał  do  Budżetu  Miasta  Płocka.  […]  Już  pomijam  różne  inne  aspekty  społeczne 
związane z tym, że ludzie nie będą wyjeżdżali z naszego miasta, ale tu zostaną. W związku tym, 
proszę  Państwa,  podsumowując  tą  inwestycję,  mamy  niestety  załamanie  się  tej  inwestycji.  
Dlaczego?  -  Dlatego,  że  odstąpiliśmy  w  tej  chwili  od  budowy  odcinka  pomiędzy  Bielską  a 
Podolszycami i  nie prowadzimy prac mających na celu połączenie,  wybudowanie obwodnicy w 
kierunku  Słupna.  Czym  to  zastępujemy.  Jakie  rozwiązania  komunikacyjne  miasto  w  tej  chwili  
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proponuje. Miasto proponuje, jak zwykle, super skomplikowaną sytuację. Mianowicie będzie teraz  
tak – [...] ten odcinek do ulicy Bielskiej zostanie zrealizowany, dojedziemy z Orlenu do ulicy Bielskiej,  
tam będziemy musieli skręcić w ulicę Bielską, cofnąć się w kierunku miasta do ulicy Targowej, ulicą  
Targową dojechać do ulicy Otolińskiej, tam przejechać do ulicy Granicznej, dostać się przy teraz 
salonie Hondy do ulicy Wyszogrodzkiej. Przecież to jest, proszę Państwa, niepoważne traktowanie 
mieszkańców miasta Płocka. My mieliśmy wybudować drogę, która bezpośrednio połączy Orlen z 
Podolszycami, bezkolizyjnie. I w ten sposób, gdybyśmy wykonali taką drogę, to ułatwimy ludziom 
życie,  te  działania  będą  służyły  do  tego,  żeby  ktoś  tu  zainwestował.  Natomiast  to,  co  my 
proponujemy,  te  rozwiązania  komunikacyjne,  to  jest  tak,  jakbyśmy  robili  takie  większe  uliczki 
osiedlowe.  Ludzie,  którzy  planują  rozwój  miasta,  muszą  mieć   wizję  rozwoju  tego  miasta  i  na 
dziesiątki  lat  do  przodu  projektować  rozwiązania  komunikacyjne.  Nie  będę  mówił,  kto 
zaprojektował ulicę Jachowicza, kiedy Nowy Rynek to był praktycznie poza granicami miasta. To 
była wtedy projektowana ulica Jachowicza dwa razy dwa. Trzeba mieć taką wizję. Nie można takie 
rozwiązania komunikacyjne proponować – do Bielskiej, do Targowej, do Otolińskiej, do Granicznej, 
do Wyszogrodzkiej  i  na Podolszyce.  Przecież  to jest  po prostu rozwiązanie zupełnie  bez sensu.  
Druga  sprawa,  proszę  Państwa,  też  o  kluczowym  znaczeniu,  ale  w  mojej  ocenie  troszeczkę 
mniejszym, to jest północna obwodnica miasta Płocka. Z tych materiałów wynikało, że nią już, de 
facto, powinniśmy jeździć, ale jak wiemy, nie jest na etapie nawet projektowym chyba. W związku z 
tym,  proszę  Państwa,  myśmy  jako  Klub  składali  propozycję,  aby  połączyć  ulicę  Wyszogrodzką, 
rondo  Wyszogrodzka  z  rondem  przy  Budmacie.  Niestety  nie  uzyskało  to  akceptacji  Państwa 
Radnych  z  koalicji  rządzącej  i  ta  inwestycja  nie  została  zrealizowana.  W związku z  tym w tych 
słynnych  dokumentach  dotyczących  filozofii  transportu  w  mieście  Płocku  nie  mamy,  de  facto, 
obwodnic,  tylko  mamy  jakieś  takie  drogi,  gzygzaki,  które  w  żaden  sposób  nie  przypominają 
obwodnic takich, jak się w tej chwili buduje w kraju. Następna bardzo istotna inwestycja drogowa, 
to  jest  inwestycja  pt.  dwupasmówka  do  Warszawy.  Myślę,  że  bardzo  sprytnym  zabiegiem 
wyborczym było realizowanie tego odcinka przy salonie Passata i przy salonie Mercedesa, czyli od  
Podolszyc do Imielnicy.  Ludzie stali  w tych korkach,  ale de facto szary obywatel  powie:  coś się  
jednak  robi,  coś  się  jednak  robi.  Ale  szary  obywatel  nie  wie,  że  to  już  dawno  powinna  być 
dwupasmówka i dawno zostało obiecane, że ta dwupasmówka będzie w granicach miasta, a już na 
pewno do Imielnicy. I tak powinno być zrobione. […] Jeszcze tylko chciałbym, bo wypadałoby się 
odnieść do tego materiału, który został przedstawiony. Mi się wydaje, że ten materiał, bardzo ładnie 
przygotowany,  ale  pokazuje  rzeczy,  których  Państwo  powinniście  uniknąć.  Pokazywanie  drogi 
dojazdowej do mostu, do ronda, gdzie pozarywane są skarpy, jest jakby dowodem na to, w jaki 
sposób prowadzone są inwestycje w mieście Płocku. I, tak jak już  z tego miejsca mówiłem, wtedy  
kiedy koparki  jeździły po tej  drodze, że ludzie mówią,  że jest nie w porządku przygotowana ta 
inwestycja. Ludzie, którzy jeździli tymi koparkami, oni mówili: to jest źle, to nie będzie dobrze.  Ja 
tutaj zgłaszałem to, pisałem interpelacje, nie było żadnych efektów. Dziś mamy to, co mamy. Po 
prostu wstyd wjeżdżać do miasta Płocka od tamtej strony. To jest taka inwestycja, proszę Państwa,  
chwalimy się nią. Ja bym się wstydził tej inwestycji, ale to jest kwestia gustu. Druga inwestycja to są 
uliczki w Borowiczkach. Bardzo piękne. Mnóstwo znaków drogowych. Mnóstwo lamp. Fantastyczna 
nawierzchnia asfaltowa. Tylko że tam nie ma ani jednego domu przy tym póki co i nie widać, żeby  
jakikolwiek ruch inwestycyjny był. Ja nie widziałem, Panie Prezydencie. Byłem w dzień. Bywam tam 
wielokrotnie,  muszę Panu powiedzieć.  Proszę Państwa i teraz przejdę do rzeczy w mojej ocenie 
najważniejszej.  Ja  Państwu  przytaczałem  te  liczby,  przytaczałem  Państwu  te  liczby,  które  były 
planowane  w roku 2006. One ulegały modyfikacjom, itd. Natomiast, proszę Państwa, wiemy, że  
zadłużenie  miasta  Płocka  bez  obligacji  jest  37mln,  z  obligacjami  pięćdziesiąt  kilka  i  jest  to 
zadłużenie,  które  bardzo  mocno  przekracza  te  wszystkie  wskaźniki,  które  projektował  Pan 
Prezydent układając WPI w 2006 roku. Ale musimy sobie,  proszę Państwa, jako płocczanie zdać 
sprawę z jednej rzeczy. Budżet Miasta Płocka to są dochody, które my jako miasto wypracowujemy i  
to są dochody z podatku od nieruchomości, to są dochody z podatków od mieszkańców i dochody 
od  przedsiębiorstw,  które  tu  działają.  I  w  tej  strukturze,  proszę  Państwa,  nie  będzie  wzrostu. 
Mieszkańców będzie coraz mniej. Kilka tysięcy mniej jest w ciągu ostatnich lat. Firmy będą płaciły 
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coraz mniejsze podatki. Natomiast zakres inwestycji do zrealizowania pozostał jakby nam ten sam. 
Innymi źródłami do budżetu są subwencje.  Ale subwencja jest  subwencją oświatową i  ona nie 
może  być  skierowana  na  te  działania.  Inne  źródło  to  są  środki  unijne.  Pomijam  bardzo  małą 
skuteczność w pozyskiwaniu tych środków unijnych. Tak, jak mówię, było planowane 211 mln, nie 
udało się. Nie będę tu przytaczał zdarzeń z historii.  Na ten czas, proszę Państwa, mamy Budżet  
Miasta Płocka, który jest bardzo poważnie zadłużony. Na ten czas mamy do zrealizowania bardzo 
poważne inwestycje. W związku z tym ja wzywam Pana Prezydenta do poważnej dyskusji na temat 
projektów budżetów lat następnych, nie budżetu roku 2011. Ale zastanówmy się nad Budżetami 
Miasta Płocka do roku 2020, co mamy zrealizować i sobie to jasno obiecajmy, żeby po drodze nie 
budować jakiś inwestycji typu molo, które nie służą miastu i jego rozwojowi, są jakby zachcianką 
wyborczą.  I  powinniśmy sobie jasno powiedzieć,  jakie inwestycje do roku 2020 musimy w tym 
mieście zrealizować, żeby to miasto zaczęło rozwijać się i nadążać za rozwojem tego typu miast w 
kraju.  Musimy sobie jasno powiedzieć,  jakie  środki  będziemy musieli  zabezpieczyć w budżecie,  
jakie obligacje musimy komunalne na te inwestycje emitować. I nie mogą to być obligacje, jak te  
obligacje  komunalne,  które  idą  na  bieżące  utrzymanie  miasta.  Jesteśmy  za  obligacjami  na 
konkretne inwestycje.  I  ten plan inwestycyjny na 10 lat sztywno musimy powiedzieć,  co w tym 
mieście  przez  te  10 lat  musimy zrobić.  I  do tego musi  być zgoda ponad wszelkimi podziałami  
politycznymi,  bo wszyscy  się  zgadzamy co do tego,  że  musi  powstać jedna obwodnica,  druga 
obwodnica,  trzecia droga i  rozwiązanie kwestii  kanalizacyjnych w mieście Płocku. I  są to rzeczy,  
które musimy rozwiązać, bo jeżeli tego nie rozwiążemy, to to miasto nasze będzie się cofać, cofać,  
cofać, cofać. W związku z  tym prosiłbym, żeby taką dyskusję Pan Prezydent zaczął, żebyśmy zaczęli 
dokładnie rozmawiać na temat przyszłości miasta Płocka w tej perspektywie i w perspektywie tych  
wszystkich  zadań,  które  musimy zrealizować.  Musimy te  zadania  nałożyć na projekt  zadłużenia 
miasta, który już jest w tej chwili. Bo w tej chwili miasto już jest zadłużone. Te inwestycje, które  
naprawdę musimy zrealizować, musimy przewidzieć, jakie środki  one będą generowały w latach 
następnych i nałożyć na to, żeby się nie okazało, że nas po prostu na to nie stać. Tak, jak w tej chwili  
się  okazuje,  że  północno  –  zachodnia  obwodnica  miasta  Płocka,  de  facto,  na  odcinku  między 
Bielską,  a  węzłem  Boryszewo,  jest  nierealizowana.  A  przecież  ona  ma  służyć  dla  mieszkańców 
miasta Płocka, dla obsługi Podolszyc i dla obsługi Orlenu. To tyle jeszcze muszę, Panie Prezydencie, 
wrócę bo Pana nie było, to muszę powiedzieć, że niestety 20 lat powiedziałem, ale to nadużyłem, 
ale Pan pamięta pierwsze 4 lata płockiego samorządu, ja wtedy nie uczestniczyłem, Pan wtedy był  
radnym,  Panie  Prezydencie,  ja  nie  pamiętam,  żeby,  przez  16  lat,  kiedy  jestem  radnym,  żeby 
Prezydent nie uzyskał akceptacji dla wykonania budżetu za I półrocze. Niestety fatalnie to wypadło. 
Dziękuję bardzo.”          

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Arturowi 
Jaroszewskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!  Szanowni  Państwo!  Na  wstępie  chciałbym  bardzo  serdecznie 
podziękować  Panu  Radnemu  Nowickiemu  za  bardzo  szerokie  uzasadnienie  hasła:  Po  pierwsze  
obwodnice, głupcze.  A teraz bardzo króciutko odniosę się do  prezentacji przedstawionej nam przez 
Pana Dyrektora.  Pierwsza uwaga techniczna. Nie wiem dlaczego,  ale wersję,  którą otrzymali  Radni, 
skróciliście Państwo. To co dzisiaj  widzieliśmy, było szerszym materiałem, niż materiał,  który dostali  
Radni  przed komisjami.  Nawiążę  do tego,  co  wcześniej  sygnalizowałem.  Materiał  jest  ładny,  fajny, 
natomiast jest to laurka na zasadzie: wszystko nam się udało. Żeby to było uczciwie zaprezentowane, 
powinniśmy pokazać również te elementy, które nam się nie udały. Bardzo krótko powiem tylko o 
takich rzeczach. Po pierwsze przypomnę, że Wieloletni Plan Inwestycyjny na rok 2009 uchwalaliśmy w 
listopadzie  2008.  W  tym  dokumencie,  między  innymi,  ja  go  sobie  odświeżyłem,  parę  dni  temu 
przeglądnąłem, na str.  47 jest zestawienie dwóch zdjęć dotyczących bardzo ważnej inwestycji  pod 
tytułem: wiadukt kolejowy nad al. Piłsudskiego. Tam mamy zdjęcie na dzień dzisiejszy i wizualizacja, 
która powinna obejmować koniec roku 2010, gdyż wówczas, gdy uchwalaliśmy ten WPI, ta inwestycja 
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była planowana do realizacji w latach 2009- 2010. Jak dzisiaj wiemy, przynajmniej takie informacje 
jeszcze uzyskiwaliśmy  parę tygodni temu, jeszcze nie ma projektu technicznego. Jeżeli coś się zmieniło 
w tej materii,  to prosiłbym o korektę. O jeszcze dwóch inwestycjach bardzo istotnych, które w WPI 
powinny się znaleźć, w tej prezentacji, a których nie ma. Jedną zasygnalizował Pan Radny Nowicki, czyli 
drogi dojazdowe do drugiej przeprawy mostowej. Niestety, ale boję, i pewnie większość z nas na tej sali 
obecnych boi się, że to może być przykład inwestycji nieudanej dla miasta, chociaż bardzo, bardzo 
ważnej, to jednak nieudanej, która nam już przysparza od wielu miesięcy wielu problemów i zapewne 
jeszcze nam będzie przysparzać. W prezentacji zobaczyliśmy ładny obrazek, obrazek ładny, slajd, ale on 
niezupełnie pokrywa się z rzeczywistością na dzień dzisiejszy. I jeszcze jedna z tych ważnych drogich 
inwestycji, kosztownych, przepraszam, inwestycji, które były ujęte w WPI na rok 2009 uchwalonym, tak 
jak  przypomnę,  w  listopadzie  2008,  czyli  parking  wielopoziomowy  przy  ul.  Kościuszki,  o  którym 
mówiłem wcześniej, który również teoretycznie powinien być już zrealizowany, a jesteśmy cały czas 
jeszcze na etapie projektu technicznego. Ale tak czy inaczej oceniam, że informacja, którą Państwo 
przedstawiliście,  jest  na  pewno  dużym  postępem  w  stosunku  do  tego,  co  otrzymywaliśmy  parę 
miesięcy,  przepraszam,  jeszcze rok  temu,  czy  dwa lata  temu i  zapewne,  ponieważ są  to  pierwsze 
miesiące  pracy  Pana  Dyrektora  w  Ratuszu  i  pewnie  jeszcze  w  jakiejś  mierze  zapoznawanie  się  z 
rzeczywistością Płocka, podejrzewam, że kolejne będą jeszcze ciekawsze. Dziękuję.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie Informację z realizacji  
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2013 w roku 2009.  W wyniku głosowania (10-za, 10-
przeciw, 1- wstrzymujący) materiał nie został przyjęty. 

Ad. pkt 5  

Informacja na temat funkcjonowania klubu sportowego Wisła Płock S.A. w 2009 roku stanowi załącznik nr 
12 do niniejszego protokołu. 

Zebrani nie zabierali głosu w pkt 5. 
         
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie Informację na temat  
funkcjonowania klubu sportowego Wisła Płock S.A. w 2009 roku. W wyniku głosowania (9-za, 7-przeciw, 4- 
wstrzymujące) materiał został przyjęty. 

Ad. pkt 6  

Informacja nt. bezrobocia w mieście Płocku. Analiza porównawcza z innymi miastami na prawach powiatu. 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Arturowi 
Jaroszewskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!  Szanowni  Państwo!  Na  wstępie  chciałbym  podziękować,  że 
dostaliśmy jako Radni po raz pierwszy od dłuższego okresu czasu dokument, który nazywa się: analiza 
porównawcza dotycząca  zestawień danych statystycznych Płocka na tle innych miast. Może nie do 
końca jest to analiza pełna i uwzględniająca miasta stutysięczne. Nie do końca, powiem szczerze, nie 
wiem dlaczego dosyć wybiórczo kilka miast w tym zestawieniu znalazło się. Ale podziękowania, że taka 
analiza po wielokrotnych prośbach moich, do Radnych trafiła. Natomiast ja w krótkim okresie czasu, 
może zajęło mi to pół godzinki, zaglądnąłem na stronę internetową Głównego Urzędu Statystycznego i 
spróbowałem wyciągnąć dane dotyczące li tylko miast stutysięcznych, czyli 23 miasta stutysięczne na 
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prawach powiatu udało mi się przeanalizować. Są to dane, proszę Państwa, dotyczące bezrobocia, po 
pierwsze na 31 grudnia 2009 i najbardziej aktualne, czyli na 31 lipca 2010. To, co powiem, nie przeczy  
temu, co Pan Prezydent zawarł w swoim materiale. Bezrobocie w Płocku bez wątpienia maleje, tak samo 
zresztą, jak bezrobocie maleje w całej Polsce. Porównywanie roku 2002 do 2010, tak na dobrą sprawę w 
skali kraju i w skali większości miast stopa bezrobocia spadła dwukrotnie. Natomiast to co jest istotne, to 
według mnie warto, i ja każdemu z Państwa służę tym dokumentem, jeżeli tylko ktokolwiek z Państwa 
będzie zainteresowany – analiza porównawcza miast stutysięcznych tych 23, na 23 miasta stutysięczne 
Płock niestety nie ma się czym chwalić, jesteśmy na 7 miejscu. To są dane najnowsze, które udało mi się 
na stronie GUS znaleźć, czyli 31 lipiec 2010, jesteśmy na 7 miejscu pod względem wysokości stopy 
bezrobocia, czyli pierwsze miejsce zajmuje miasto o najwyższej stopie bezrobocia, a my jesteśmy na 7 
miejscu spośród 23 miast stutysięcznych. Nie jest to dobra informacja i na pewno nikogo z nas to nie 
powinno cieszyć. Dziękuję bardzo.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.

Pan  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Panie  Przewodniczący!  Szanowni  Państwo!  Dla  mnie 
najważniejszą informacją, to co Pan Wiceprzewodniczący podkreślił, jest fakt, że bezrobocie w mieście 
Płocku  maleje.  I  to  jest  niezaprzeczalne.  Potwierdza  to  Radny  opozycji.  Także  dziękuję  bardzo  za 
stwierdzenie faktu. Szanowni Państwo, tylko ja bym chciała zwrócić na pewną sferę, która nie została 
ujęta w tym materiale. Zresztą rozmawialiśmy z Panią Dyrektor w dniu wczorajszym na Komisji Skarbu. 
Otóż w tym materiale nie znalazły się informacje o osobach, które pracodawcy chcą zatrudnić poprzez 
składanie  wniosku,  a  mam na myśli  cudzoziemców  zza  wschodniej  granicy.  Otóż  niestety  ustawa 
sejmowa pozwala na zatrudnianie cudzoziemców na terenie całej Polski do 9 miesięcy bez formalności 
wynikających  z  tytułu,  nie  wiem,  podpisywania  stosownych  umów  z  urzędem  pracy,  czy  też 
bezpośrednio  z  pracodawcą.  Wymyka  się  to  troszeczkę  spod  kontroli.  To  znaczy  cudzoziemcy 
przekraczają granice Polski na zasadzie, tylko i wyłącznie, zasadzie chęci, wniosku, wniosku, który składa 
pracodawca do urzędu pracy, że chciałby zatrudnić podobnych cudzoziemców. Niestety nagminnie ma 
to miejsce w powiecie płońskim,  czyli  niedaleko,  bo 50 km od nas oddalone miasteczko,  potrafią 
pracodawcy zgłosić takie wnioski do urzędu pracy w wielkości ponad 3 tysięcy. Także jest to olbrzymia 
ilość.  Niestety od momentu przekroczenia granicy cudzoziemca nie ma się nad nim tak naprawdę 
żadnej kontroli. Czyli może przebywać na terenie całej Polski. Nie jest nigdzie zarejestrowany. Nikt go 
nie kontroluje. Jedyną instytucją, która kontroluje przebywanie tego typu osób na terenie Polski, jest 
Państwowa  Inspekcja  Pracy,  która  wiadomo,  że  od  jakiegoś  czasu  uszczupla  swoje  zatrudnienie, 
chociażby pracowników, którzy kiedyś przeszli, zostali wchłonięci do PIP-u, mianowicie Policja Pracy, i 
tak naprawdę etatów z Policji Pracy, dawnej, która funkcjonowała przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy, 
jest dosłownie jedna osoba. Czyli generalnie nie ma nad tym kontroli. Dobrze, że Pani Dyrektor czuwa 
nad tym, bo wczoraj  również nad tym rozmawiałyśmy, dobrze że jest ta kontrola w mieście Płocku, za 
co bardzo dziękuję, że nie mamy takich nagminnych sytuacji, że napływa rzeczywiście nam bardzo 
dużo cudzoziemców zza wschodniej granicy. Bo wiadomo, jest to pewien element, który eliminuje 
niejako naszych pracowników, chociażby pod tym kątem, że jest zatrudnienie tańsze dla pracodawcy, w 
tym momencie. I to może być taką barierą, która niejednokrotnie może skończyć się na tym, że jest to 
straszenie naszych pracowników zatrudnieniem po prostu tańszej osoby. Dziękuję.” 

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Markowi 
Krysztofiakowi.

Pan Radny  Marek Krysztofiak  powiedział: „Tutaj może troszeczkę konkretów, Panie Przewodniczący. 
Kilka  czy  kilkanaście  minut  temu  tutaj  Radny  z  PO  porównywał  wydatki  na  oświatę  z  tych  8  lat  
praktycznie. Zresztą skrytykował bardzo nauczycieli, skrytykował też zbyt wysokie wydatki. Ja też mam 
taką tutaj tabelkę, którą chciałbym Państwu przekazać i porównać. Stroniczka 7, tabela nr 3 najniższa i 
najwyższa stopa bezrobocia  w latach 2002-2010 w mieście  Płocku,  proszę Państwa.  W 2002 roku 
najwyższy wskaźnik wynosił 20,3%, najniższy 19,1%. W 2003 – 21,3% w marcu, a w październiku było 
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19,9%. Jeżeli chodzi o dane w 2010 roku najwyższy wskaźnik to jest 12%, najniższy wskaźnik w czerwcu 
10,1%. Czyli przez te 8 lat mniej więcej o połowę zmniejszyło się bezrobocie. I chyba w takiej skali 
należałoby to analizować i tylko sobie życzyć,  żebyśmy w dalszym ciągu w ten sposób obniżali  to 
bezrobocie w mieście Płocku. Dziękuję.”   

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Arturowi 
Jaroszewskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ja już tylko z miejsca. Oczywiście w żaden sposób, Panie Radny, 
dane przez Pana zacytowane, nie przeczą temu, co ja powiedziałem. Bezrobocie zmniejsza się w całej 
Polsce,  w  Płocku  również.  Natomiast,  i  tutaj  znowu  należałoby  nawiązać  do  wcześniejszej  naszej 
dyskusji, gdybyśmy mieli obwodnice, zapewne bezrobocie malałoby u nas jeszcze szybciej. Dziękuję.”      

Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Mirosławowi Milewskiemu 
Prezydentowi Miasta Płocka.

Pan Radny Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, pozwólcie, że z 
miejsca, chciałbym zwrócić uwagę tylko na jeden element tego materiału. Sądzę, że na bardzo istotny, a 
mianowicie  na  dynamikę  spadku  bezrobocia.  Pan  Przewodniczący  porównywał  z  miastami 
stutysięcznymi. Jest porównanie w tym materiale z wybranymi miastami różnej wielkości w Polsce, ze 
wszystkimi większymi miastami na Mazowszu. Natomiast dynamika, czyli to, co świadczy o spadku 
faktycznym, jest tutaj też szalenie istotnym elementem do porównań, do dyskusji. I tak w latach 2002 – 
2008, czyli dwie kadencje samorządu ostatnie, w Polsce zmniejszyło się bezrobocie o 34%, podobnie w 
województwie mazowieckim o 33%. Niestety o wiele słabiej to wygląda w powiecie płockim, tylko o 
19%,  a  w  Płocku  o  48%.  A  więc  ta  dynamika  jest  bardzo  istotna.  Utrzymanie  tej  dynamiki,  czy 
zwiększenie  chociażby o te inwestycje, które mówił Pan Przewodniczący Jaroszewski, to jest to, co 
należy bezwzględnie utrzymywać i dbać, aby była cały czas zachowywana i żeby to dzisiejsze około 
10%  za 4 lata zmalało do 6%,  5%  i wówczas to już będzie ten efekt oczekiwany przez wiele, wiele, wiele 
lat. Miasta, które mają bezrobocie na poziomie 5%, 6%, można powiedzieć, że w tych miastach nie ma 
jakiegoś  specjalnego problemu ze znalezieniem pracy  w ciągu kilku  miesięcy.  My jeszcze takiego 
stwierdzenia na przykładzie Płocka nie możemy wysnuć. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, ale trzeba 
jeszcze kilka lat popracować, aby do tego docelowego punktu dojść. Dziękuję.”             

Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Pani Radnej Elżbiecie Podwójci - 
Wiecheckiej.

Pani Radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „W ogóle materiał jest bardzo dobry i fajnie, 
że spada bezrobocie w naszym mieście. Ale nie napisane jest i w ogóle nie można uzyskać informacji, ile 
młodzieży wyjechało od nas, z naszego miasta, i wyjechało za granicę, wyjeżdża do innych miast po to, 
żeby znaleźć pracę. I tej młodzieży jest bardzo dużo, i dorosłych. Między innymi są też takie wskaźniki, 
jakie są. Mówię, a szkoda, że po prostu nie ma możliwości sprawdzenia ile młodzieży, ile ludzi wyjechało 
za tzw. chlebem gdzieś za granicę, czy do innego miasta. A tych ludzi jest niestety, ale coraz więcej, bo z 
kim nie porozmawiam: a wyjechał gdzieś, bo ma większą możliwość zarobkową, a  wyjechał gdzieś, bo 
ma inne możliwości startu życiowego.  I  to jest właśnie nasza młodzież,  młodzież,  która w naszym 
mieście została wykształcona i młodzież wartościowa. Dziękuję.”

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poddał  pod  głosowanie  Informację  nt.  
bezrobocia w mieście Płocku. Analiza porównawcza z innymi miastami na prawach powiatu. W wyniku 
głosowania (19- za, 0 – przeciw, 3- wstrzymujące) materiał został przyjęty.     
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Ad. pkt 7  

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach:

   1a)  nadania pośmiertnie Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Pani Janinie  
Fetlińskiej Senator Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 843)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 843.

1b)   nadania  pośmiertnie  Godności  “Honorowego  Obywatela  Miasta  Płocka”  Pani 
Jolancie Szymanek – Deresz Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 845)

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Piotrowi 
Nowickiemu. 

Pan  Radny Piotr  Nowicki powiedział:  “Panie  Przewodniczący,  ja  to  w  zasadzie  mam  tylko  i 
wyłącznie kilka słów do Pana, bo przeczytałem w Gazecie Wyborczej chyba wywiad z Panem, w 
którym Pan mówił, że Pan musi wyręczać Kolegów Radnych z lewicy, żeby ten wniosek powstał.  
Więc  ja  chciałbym  Panu  powiedzieć,  że  15  kwietnia,  kiedy  odbywała  się  tutaj  Sesja  Rady, 
Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta poświęcona tym strasznym rzeczon, które stały się w Smoleńsku, 
to ja wtedy rozmawiałem z szefową Klubu PiS i powiedziałem, że my nie będziemy robili żadnych  
działań, które mogły być w  jakiś sposób odebrane w ten sposób, że ktoś z kimś rywalizuje, żeby w 
jakiś  sposób szczególny uczcić  kogokolwiek  z  tej  katastrofy  i  te  działania  będziemy prowadzili  
razem i  w takim duchu wspólnym. To jest pierwsza sprawa.  W związku z tym myśmy nie mieli 
żadnej  takiej  informacji,  że  ktokolwiek  będzie  taki  dokument  składał  w  kwestii  Pani  Senator 
Fetlińskiej.  Gdybyśmy taką informację  mieli,  to  byśmy takie  działania  zrobili.  My prowadziliśmy 
rozmowy i to przecież odbyło się spotkanie Pana Przewodniczącego, na którym byłem ja, była Pani 
Przewodnicząca, był Pan, byli ludzie odpowiedzialni za nazewnictwo ulic w mieście i prowadziliśmy 
działania mające na celu znalezienie właściwego miejsca, właściwej ulicy, skweru, placu, gdzie te 
parlamentarzystki  w sposób właściwy byłyby uczczone.  I  mam nadzieję,  że te  prace,  które tam 
rozpoczęliśmy,  Pan  Panie  Przewodniczący  po  stronie  Urzędu  Miasta  w  jakiś  sposób  będzie 
sygnalizował, będzie nadzorował i prowadził je w tym kierunku, aby doprowadzić do takiego stanu, 
że te parlamentarzystki w ten sposób też zostaną uhonorowane. Dlatego też jeszcze raz chciałbym 
powiedzieć, że my po prostu w duchu tych rozmów, które odbyłem z Panią Wiolettą 15 kwietnia i  
później  też,  po  prostu  nie  prowadziliśmy  takich  działań.  I  to  nie  wynika  z  żadnego  naszego 
zaniechania,  tylko tak  rozumieliśmy nasze ustalenia i  w związku z tym nie  chcieliśmy w żaden 
sposób wychodzić przed szereg. To tyle. Dziękuję.”      
                 
Pan  Tomasz Korga  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “Proszę Państwa, z doniesień 
prasowych  znacie  Państwo,  jak  to  mniej  więcej  wyglądało.  W  okolicach  gdzieś,  ja  wiem,  dwa 
tygodnie  po  tym  tragicznym  wydarzeniu,  zgłosił  się  do  mnie  Pan  asystent  Pani  Senator  z 
przygotowanym wnioskiem, który miał nadać ten tytuł Pani Senator. Ja go odłożyłem, chcąc nadać 
powagi, żeby ten element nie był od razu realizowany, żeby ten fakt nie był od razu realizowany do 
odpowiedniego  czasu,  mówiąc,  że  będzie  to  na  jesieni.  I  tak,  jak  powiedziałem,  zgłosiłem. 
Faktycznie, nie wiem, mogłem zadzwonić do Państwa. Chcąc naprawić ten błąd zgłosiłem własną 
inicjatywę i efektem tej własnej inicjatywy i Państwa przyjścia i zrealizowania tego punktu, który 
daje mi taką możliwość w Statucie,  że można ten tytuł  honorowy nadać,  jest  dzisiejszy projekt  
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uchwały. To wszystko.”         

1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 840)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 840.

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 841)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 841.

3. nieodpłatnego  przejęcia  na  rzecz  Gminy  –  Miasto  Płock  nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa (druk nr 828)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 828.

4. nieodpłatnego  przejęcia  na  rzecz  Gminy  –  Miasto  Płock  nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa (druk nr 829)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 829.

5. wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w 
Płocku  Projektu  konkursowego  pn.:  “Uzyskiwanie  kwalifikacji  przez  członków 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych  szansą  na  lepsze  życie”  w  ramach  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  (POKL)  Priorytet  VII  Promocja  integracji  społecznej, 
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,  zaakceptowanego do 
otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 830)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 830.

6. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie 
czystości i  porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na 
okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 831)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 831.

7. wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów  na  utrzymanie  czystości  i  porządku  oraz 
konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok 
budżetowy (druk nr 832)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 832.

8. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 
842)

Pani  Barbara Szurgocińska  Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały 
pomieszczonego na druku nr 842 – w §1 pkt. 2) wykreślić wyrazy:  w środków  ze zdania:  usługa  
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telekomunikacyjna telefonii komórkowej oraz zaangażowanie na ten cel środków  w środków  w niżej  
wymienionej wysokości.

9. zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja 
na lata 2007-2013” (druk nr 833)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 833.

10. określenia  zasad  udzielenia  dotacji  na  sfinansowanie  prac  konserwatorskich, 
restauratorskich  lub  robót  budowlanych  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru 
zabytków (druk nr 834)

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Piotrowi 
Nowickiemu. 

Pan Radny Piotr  Nowicki powiedział:  “Ja  bym prosił  o  wprowadzenie  w kwestii  tej  uchwały   i  
prosiłbym,  żeby  coś  na  temat  określenia  zasad  udzielania  dotacji  było  powiedziane  tutaj  z  
mównicy. Dziękuję.” 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Dariuszowi Zawidzkiemu 
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Radny Dariusz  Zawidzki  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  “Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Dotychczas obwiązująca uchwała ustalała przedmiot, zakres oraz 
zasady  udzielania  dotacji.  W  ostatnim  roku  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  zaopiniowała 
negatywnie ostatnio podjętą uchwałę interpretując zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, w zasadzie inaczej – pouczając nas, że to, co jest zawarte w ustawie, nie powinno 
się już zawierać w uchwale. Generalnie to jest uwaga do wszystkich aktów prawnych, jakie Państwo 
uchwalacie. Chodzi o to, że przez wszystkie lata samorządu, generalnie uchwały były tworzone zbyt 
gorliwie. RIO twierdzi, że po prostu nie można zapisów powtarzać, a o zakresie i przedmiocie we 
wnioskach dotyczących prac konserwatorskich jakby już mówi ustawa. W związku z tym uchwała 
ma  się  odnosić  tylko  do  określenia  zasad,  przy  czym  ma  charakter  bardziej  liberalny,  niż 
poprzednio,  bowiem  można  występować  o  różne  inne  części  nieruchomości,  jeżeli  dana 
nieruchomość jest zabytkiem, niż to traktowaliśmy w poprzedniej uchwale, gdzie mówiliśmy tylko 
o  elementach  zewnętrznych.  Jednym  słowem dotacje  były  na  to,  co  widać,  tak,  dach,  stolarka 
okienna,  drzwiowa,  elewacje,  orynnowanie.  Dzisiaj  RIO  stoi  na  takim  stanowisku,  że  takiego 
ograniczenia do uchwał nie można wprowadzać.  Dlatego tamta poprzednia również nie zyskała 
akceptacji RIO. Poprawiamy według wytycznych i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Oznacza 
to rzeczywiście, że dzisiaj osoba, która by chciała uzyskać dotację na prace konserwatorskie, może 
również  występować  o  dotacje  na  takie  elementy,  które  znajdują  się  na  przykład  wewnątrz 
budynku. Mogą to być schody lub zupełnie ….  nawet toaleta, jeśli się znajduje, tak, jest w budynku 
zabytkowym, jeśli Państwo Radni by przyjęli taką uchwałę, mogłaby uzyskać dotację. Przepis jest  
dużo bardziej liberalny,  natomiast sam akt pod tytułem ta uchwała, nie ujmuje  już tych rzeczy  
poprzednich, które były powtarzane w ślad za ustawą. Dziękuję.”   

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Piotrowi 
Nowickiemu. 

Pan Radny Piotr  Nowicki powiedział:  “Panie  Prezydencie!  Wysoka Rado!  Panie  Przewodniczący! 
Tutaj  kilka  słów  chciałbym  powiedzieć.  Ta  zmiana  przepisów  może  doprowadzić  do  tego,  że 
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właściciel  nieruchomości  praktycznie  może  tą  nieruchomość  wyremontować  od  A  do  Z,  od 
początku do końca, robiąc instalacje wewnętrzne, czyli ciepła, zimna woda, centralne ogrzewanie, 
itd., itd., ściany i cała struktura, która znajduje się wewnątrz budynku. Tak będzie, gdy przyjmiemy tą 
uchwałę.  Natomiast  do  tej  pory  było  tak,  że  można  było  zrobić  praktycznie  tylko  elewację.  W 
związku z  tym, proszę Państwa, ilość środków, które przyznawaliśmy do tej pory, była w granicach,  
powiedzmy, 500 mln zł, natomiast w tej chwili to praktycznie na jedną nieruchomość można złożyć 
plan,  który  będzie  przekraczał  kilka,  kilkanaście  milionów  złotych.  A  takich  nieruchomości  w 
mieście Płocku na pewno jest wiele. W związku z tym Rada Miasta, proszę Państwa, stanie przed 
dylematem,  Rada  Miasta  po  uchwaleniu  tego  dokumentu,  stanie  przed  dylematem,  na  co 
przeznaczyć  te  pieniądze.  Teraz  mamy sytuację  taką,  że  ilość  tych projektów składanych,  jakby 
koresponduje  z tymi środkami, które mamy, a teraz będzie zupełnie inna sytuacja. Teraz może być 
tak, że wnioski zostaną złożone na 20 mln, a w budżecie będzie 1 mln. I pojawi się pytanie, jak te  
pieniądze  przydzielić. Dlatego ja uważam, że my powinniśmy mieć jako Rada Miasta opracowany 
regulamin dysponowania tymi środkami finansowymi. Nie może być uznaniowości w tego typu 
decyzjach,  które  idą  w  miliony  złotych.  Dlatego  uważam,  że  dodatkowo  powinien  do  tego 
dokumentu pojawić  się jakiś przepis wykonawczy Rady Miasta Płocka, decyzja Prezydenta lub jakiś 
inny dokument, na podstawie którego te środki będą rozdzielane i będzie określona wysokość tych 
środków                         w Budżecie Miasta Płocka, gdyż tak jak mówię, to już zupełnie inna skala  
zjawiska jest.  Dziękuję.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Dariuszowi Zawidzkiemu 
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Radny Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: “Ja pragnę wyjaśnić, 
proszę Państwa, tylko tyle, że oczywiście może się beneficjent ubiegać o dowolną kwotę środków,  
natomiast  przyznanie nie  jest  obligatoryjne.  I  to  Radni  uchwalą  rzeczywiście,  ile  jakiej  pomocy  
udzielić  beneficjentowi.  Ja  myślę,  że  Państwo  Radni  mają  non  stop  z  takim  problemem  do 
czynienia przy każdej dotacji, że ilość środków jest niewystarczająca. Więc oczywiście Urząd będzie 
przygotowywał  takie  wnioski,  będzie  je  opiniował,  Państwo na koniec  zdecydujecie.  Ale  warto 
pamiętać, że w budżecie miasta będzie określona kwota, czy to będzie 1 mln, czy 20 mln, to zależy 
od Państwa, i my w takiej kwocie będziemy wnioski pod obrady Rady przedstawiać. Nie musimy 
udzielać dofinansowania dla jednej tylko nieruchomości w kwocie 100% jej potrzeb. Zresztą i tak 
udzielamy zawsze niższej. Ale to do końca będzie decyzja właśnie Rady Miasta. I nie wiem, czy jakiś  
sens  opracowywania  regulaminów  jest,  skoro  właśnie  Państwo  uchwalacie  te  zasady.  I  to  pod 
dyktando rzeczywiście ustawodawcy i pod kontrolną misją Regionalnej Izby Obrachunkowej. Więc 
to jest właśnie to. Ostatecznie przy przedstawionych propozycjach Państwo zdecydujecie komu, ile 
i na co. Możemy przecież przyjąć taką strategię, że nadal będziemy z tytułu ograniczonych środków  
finansowych, że nadal będziemy przydzielać tylko na te prace, które rzeczywiście były traktowane 
do dnia dzisiejszego, czyli te elewacyjne i zewnętrzne, nie nakładając środków finansowych na to,  
co się  znajduje wewnątrz  budynków. To jest  kwestia  już przyjęcia  jakiejś  tam filozofii  rozdziału 
pieniążków.  Natomiast  nie  możemy  żadnego  aktu  prawa  miejscowego  w  tym  momencie 
ograniczać co do zapisu.  Wniosek może złożyć każdy na dowolne części  nieruchomości,  bo tak 
mówi ustawa, natomiast to my ostatecznie będziemy te środki przydzielać, czyli Państwo Radni. 
Dziękuję.”  

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie. 

Pani Radna Wioletta Kulpa  powiedziała:  “Znaczy tutaj  Pan Prezydent rzeczywiście ma rację,  bo 
jakby nie możemy żadnej uchwały uzależniać od czegoś, czyli nie możemy warunkować czegoś, bo 
każdy dokument będzie uznany za nieważny, jeśli będzie to stało w sprzeczności z  tym zapisem. 
Natomiast Pan Radny troszeczkę taką wersję katastroficzną zaprezentował w sensie takim, że nagle 
będzie lawina wniosków i nie poradzimy sobie z tym. Znaczy na pewno jest ściśle określona kwota  
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w budżecie. Do tej pory mieliśmy tu 1 mln zł. Nie wiem, zależy od tego, znaczy Pan Radny Nowicki 
mówił o tym, że Pan Prezydent będzie tworzył budżety na lata następne, czyli jak mniemam, Pan 
wierzy w to, że Pan Prezydent Milewski będzie dalej gospodarował tymi środkami.  […] Natomiast 
sytuacja  była,  Panie  Prezydencie,  znaczy  nasza  dyskusja  na  komisji  chociażby  wynikała  z  tego 
tytułu. Ja z całą mocą popieram to, co się do tej pory dzieje, pięknieje miasto dzięki tym dotacjom,  
które budżet miasta dofinansowywuje. Tutaj trzeba zaznaczyć, że to chodzi o kamienice, ale tylko 
te, które są wpisane do rejestru zabytków. Tu nie chodzi o każdą kamienicę, tylko te, które są w 
rejestrze zabytków, a takich kamienic  rzeczywiście nie ma aż strasznie dużo w mieście Płocku. Jest 
ściśle określona ilość. To dofinansowanie do tej pory dotyczyło rzeczywiście elewacji, dachów, bądź 
stolarki, to co było jakby zewnętrznym elementem tego budynku, natomiast teraz wchodzimy w 
środek. I ja nie mam nic przeciwko, żeby nagradzać tych właścicieli kamienic, którzy rzeczywiście 
wykorzystali tą szansę, czyli z jednej strony skorzystali  z szansy, którą dał im Urząd Miasta, czyli 
dofinansowywuje  remonty  kamienic,  a  z  drugiej  strony  wygospodarowywuje  własne  środki, 
dlatego że oni dostają tylko dofinansowanie na remont. To nie jest wkład cały ze strony Urzędu 
Miasta. Oni wykładają własne środki finansowe na remont tych kamienic. I ja się cieszę, że z jednej 
strony wchodzimy w dalszy remont, ponieważ nagradzamy ich niejako za tą gospodarność, za to, 
że potrafią zrobić coś na tej swojej własności. A rzeczywiście starówka nam wypiękniała i nawet 
Tumska,  bo wiele  kamienic  również  na Tumskiej  jest  wyremontowanych  bardzo ładnie.  I  ja  się 
cieszę,  że w tym kierunku idzie.  Tylko,  Panie Prezydencie,  nasz dylemat polegał na tym, że jeśli  
rzeczywiście  kamienica  jest  w  złym stanie  i  załóżmy ten  prywatny  właściciel  składa wniosek  o 
dofinansowanie,  nie  wiem,  na  instalację  elektryczną,  wodną,  kanalizacyjną,  załóżmy,  a  cała 
elewacja, dach, zostaje w takim stanie, jaki był, ja wiem, że my nie możemy niczego warunkować, 
bo nie możemy warunkować, bo nie możemy warunkować tym, tym, że dajemy dofinansowanie na 
wnętrze budynku dopiero wtedy, kiedy jest zrobiona zewnętrzna strona tego budynku, czyli jest 
elewacja, dach, itd.,  tylko chodziło nam o takie wyważenie, że zapewne, jeśli  będzie więcej tych 
wniosków,  będą  mniejsze  te  dotacje  troszeczkę,  bo  jakby  chcielibyśmy  pogodzić  wszystkie  te 
osoby, które prawidłowo złożyły wnioski, bo tej pory tylko eliminowaliśmy te wnioski, które były 
nieprawidłowo złożone, czyli tylko i wyłącznie z powodów formalnych odrzucaliśmy wnioski, a do 
tej pory wszyscy ci, którzy chcieli otrzymać dofinansowanie, takie dofinansowanie otrzymywali. I na 
razie ta wielkość środków, która była zaplanowana w budżecie nam wystarczała. A efekty widzimy 
w mieście. Także mieliśmy tylko tą watpliwość, Panie Prezydencie.”                 

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Arturowi 
Jaroszewskiemu Wiceprzewodniczącmu Rady Miasta Płocka.

Pan  Radny Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka powiedział:  “Panie 
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! W trakcie dyskusji urodziło mi się pytanie - 
od kiedy Urząd Miasta Płocka zna opinię, przepraszam, uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej 
unieważniającą uchwałę Rady Miasta Płocka z października 2009?”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Dariuszowi Zawidzkiemu 
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Radny Dariusz Zawidzki  Zastępca Prezydenta Miasta  Płocka powiedział:  “Panie Radny,  nie 
wiem,  jak  to  wygląda  admnistracyjnie,  ale  tego  typu  uchwała  później  jest  przesyłana  do 
Regionalnej Izby i to nie wiem czy w terminie miesiąca, dwóch po podjęciu jej Regionalna Izba się 
odnosi do tego, czy ta uchwała istnieje, czy też nie, czy jest podjęta z wadą.”

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Arturowi 
Jaroszewskiemu Wiceprzewodniczącmu Rady Miasta Płocka.

Pan  Radny Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka powiedział:  “Tak 
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podejrzewam,  bo  zapewne  tak  to  normalnie  funkcjonuje  zgodnie  z  k.p.a.  Mam  w  takim  razie  
prośbę, Panie Prezydencie, o dostarczenie tej opinii, jeśli jest to możliwe, do każdego z Radnych. 
Mnie o tyle ona intryguje, że praktycznie co drugą, co trzecią Sesję, podejmujemy jakąś uchwałę 
zmieniającą  Lokalny  Program  Rewitalizacji.  I  nie  wiem,  być  może  powinniśmy  ten  dokument 
wszyscy szczegółowo przeczytać.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Dariuszowi Zawidzkiemu 
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Radny Dariusz  Zawidzki  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  “Znaczy  jako 
ciekawostkę mogę powiedzieć, że uchwały poprzednie, z poprzednich lat, były bliźniacze do tej 
ostatniej  z  roku 2009,  która już nie pozyskała akceptacji  Regionalnej  Izby,  i  one były ważne.  W 
związku z tym to, że Izba nie przystała na treść uchwały z roku 2009, nie powodowało, że my nic 
dalej  nie  możemy  robić,  dlatego,  że  te  poprzednie wcale  nie  były  uchylone.  To jest  po prostu 
zmiana  interpretacji  Izby  i  dzisiaj  jakby  uhonorowaliśmy  stanowisko  Izby  tymi  dzisiejszymi 
zmianami.”         

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Arturowi 
Jaroszewskiemu Wiceprzewodniczącmu Rady Miasta Płocka.

Pan  Radny Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka powiedział:  “Ale  jak 
zrozumiałem, nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy dostali ten dokument.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Dariuszowi Zawidzkiemu 
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Radny Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: “Jasne.” 

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Piotrowi 
Nowickiemu. 

Pan  Radny Piotr  Nowicki powiedział:  “Tak  króciutko.  Oczywiście  ja  się  zgadzam  z  tym,  że  te  
pieniądze,  które  przeznaczamy  na  dofinansowanie  tych  remontów,  które  są  prowadzone  przez 
osoby  prywatne,  czy  też  nawet  instytucje,  czy  osoby  fizyczne,  to  są  bardzo  dobrze  wydane 
pieniądze i to jest jakby poza sporem. Natomiast tutaj pojawia się zupełnie nowa jakość. Bo tak, jak 
Pani Wioletta powiedziała, do tej pory to odbywało się na tej zasadzie, że ktoś tam złożył wniosek, 
który nie zawierał określonych dokumentów, załączników i był odrzucany, powiedzmy, w związku z 
tym  my  jakby  jako  Rada  Miasta  stawaliśmy  przed  takim  dylematem,  że  mamy  katalog  tych 
wniosków i  w zasadzie wszystkie były akceptowane.  Może się mylę,  ale wydaje mi się,  że ilość 
takich obiektów w mieście Płocku jest jednak dość spora i  te  wnioski,  które będą składane,  to  
przekroczą grubo możliwości Budżetu Miasta Płocka. Kwestia przyznania tych środków musi być 
rozstrzygana regulaminem, który Rada Miasta powinna przyjąć, uwzględniając mnóstwo, mnóstwo, 
najróżnorodniejszych czynników, od takich prozaicznych jak ludzie zamieszkali w tym budynku, bo 
na przykład możemy dać pieniądze na remont substancji mieszkaniowej, po czym okaże się, że 
będziemy musieli też dać jeszcze mieszkania dla ludzi, którzy tam w tym budynku mieszkają. To są 
takie  prozaiczne  rzeczy.  Trzeba  byłoby  się  pochylić  nad  tym  i  trzeba  byłoby  przeanalizować 
gruntownie wszystkie możliwe sytuacje i stworzyć odpowiednie dokumenty. Ja bym chciał uniknąć 
takiej sytuacji, że będziemy dyskutowali podczas obrad komisji, że Kowalskiemu dajemy 500 tys., a  
Nowakowi   dajemy  700  tys.,  a  ten  trzeci  nie  dostaje  nic.  Bo  to  już  nie  jest  tylko  kwestia  
uznaniowości, tylko to jest jeszcze kwestia odpowiedzialności Rady za podejmowanie decyzji, bo 
ten, który nie otrzyma odpowiedniej ilości  środków, on prawdopodobnie będzie odwoływał do 
instancji,  do  których  można  się  odwoływać,  i  to  będzie  tylko  komplikowało  różne  sprawy  i  
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funkcjonowanie Rady. Dlatego uważam, że w momencie, kiedy podejmujemy taką decyzję, z tego 
co powiedział  Pan Prezydent Zawidzki,  to wiadomość w Ratuszu jest mniej  więcej  już od kilku  
miesięcy dobrych, albo nawet prawie od początku roku, że są kwestie związane z tą uchwałą, w 
związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy podejść do tematu całościowo, czyli dopasować to do 
wymagań  tych  instytucji  kontrolujących  Urząd  i  uchwał,  które  podejmuje  Rada  Miasta  i  do 
wszelkich innych przepisów tak, żeby ta uchwała,  którą my podejmiemy i te jakby wykonawcze 
akty, były tak skonstruowane, żeby to funkcjonowało bez zarzutu. I to tyle. Dziękuję.” 

11. zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie 
ustalenia  zasad  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  będących  własnością  gminy, 
zmienionej Uchwałą Nr  360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. 
(druk nr 835)

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Piotrowi 
Nowickiemu. 

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: “I tu, Panie Przewodniczący, chciałbym powiedzieć, że ja i moi 
koledzy  będziemy  przeciwko  tej  uchwale,  gdyż  stan,  który  jest  aktualnie,  dużo  bardziej 
satysfakcjonuje nasz Klub, niż ta zmiana, która ma być wprowadzona. Stan aktualny jest taki, iż z  
wyjaśnień pracowników Urzędu z wczorajszej Komisji Skarbu, jeżeli wyobrazimy sobie budynek, w 
którym jest dziesięć mieszkań i w tych dziesięciu mieszkaniach dziewięciu lokatorów ma prawo do 
wykupienia lokalu,  w którym mieszkają,  a jeden lokator na przykład ma sprawę eksmisyjną,  nie  
płaci i on nie może wykupić, to tych 9 może wykupić wszystkie swoje lokale, jeżeli wszyscy złożą 
taki  wniosek.  I  wtedy  mają  bonifikaty  w  wysokości  90%.  Natomiast  ta  zmiana,  która  jest  
wprowadzana tą uchwałą, prowadzi do tego, że jeżeli w tym budynku jest dziesięć mieszkań i jedno 
mieszkanie  nie  ma  możliwości  wykupu,  to  de  facto  ci  ludzie  nie  mogą  skorzystać  z  takiego 
mechanizmu, o którym ja mówiłem. Musi 100% substancji mieszkaniowej podlegać sprzedaży. W 
związku z  tym te rozwiązania, które były wcześniej,  bardziej  nam odpowiadają, niż te,  które są  
zaprojektowane  w  tej   uchwale  i  będziemy  w  związku  z   tym  głosować  przeciw  tej  uchwale. 
Dziękuję.”        

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Dariuszowi Zawidzkiemu 
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Radny Dariusz Zawidzki  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: “Oczywiście można 
mieć bardzo różne spojrzenie  na tą  sprawę.  Ja powiem, co przyświecało mi,  aby takiej  zmiany 
dokonać.  Otóż chodziło  o to,  że  jeżeli  100%  lokali  dotychczas  niesprzedanych znajdzie  swoich 
nabywców,  czyli  dotychczasowych  najemców  tych  lokali,  to  bez  potrzeby  wprowadzania  do 
katalogu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży  po  prostu  takiej  sprzedaży  możemy 
dokonać.  Dotychczas  było  tak,  że  wystarczyło,  to  jest  sprzedaż  zbiorowa,  tak,  jakby z  definicji,  
dwóch  nabywców,  gdzie  udziały  w  nieruchomości  łącznie  z  wcześniejszymi  wykupionymi 
przekraczały 65%. I to wystarczało. Doprowadza to do takich sytuacji, zresztą Pan Radny dobrze o 
tym powiedział teraz, że mamy jakiś minimalny udział w nieruchomości, na przykład tylko jedno 
mieszkanie, gdzie w żaden sposób nie możemy uczestniczyć w decyzyjności w danej wspólnocie, a  
miasto może być jakby tutaj  stawiane w takiej  sytuacji,  czy to ponoszenia nakładów, czy też w 
ogóle zupełnie innej decyzji danej wspólnoty. Znaczy chcę powiedzieć, że nie ma problemu, jeżeli 
oczywiście ten jeden lokator się nie zdecyduje na wykupienie, bo wówczas ta cała reszta pozostała 
może  złożyć  wniosek  o  to,  aby  wprowadzić  ich  do  uchwały  traktującej  o  nieruchomościach 
przeznaczonych do sprzedaży. Ta nowinka polega tylko na tym, że jeżeli 100%, to nie pytamy Rady. 
Bo jakby to jest tutaj jasne, czytelne, interes miasta. Jeżeli będzie inny przypadek, to Państwo Radni 
będziecie na Sesji decydować, czy chcecie, aby w danej nieruchomości lokale zostały wykupione 
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bez jednego, czy dwóch na przykład, czy też nie. Ja nie uważam, że to w jakiś sposób ogranicza lub 
osłabia możliwości jurysdykcji tej starej uchwały.”    

12. wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 369/4 mieszczącego się przy 
ul. Na Skarpie (druk nr 836)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 836.

13. zmiany uchwały nr 721/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku, w sprawie 
zatwierdzenia taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzenie 
ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca  2011 roku (druk nr 837)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 837.

14. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 838)

Pan  Tomasz Korga  Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Pani Barbarze Szurgocińskiej 
Skarbnikowi Miasta Płocka.

Pani  Barbara Szurgocińska  Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały 
pomieszczonego na druku nr 838 – w § 1 pkt. 2. zmienić kwotę 3,34 zł na 3,44 zł.

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Piotrowi 
Nowickiemu. 

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: “To znaczy, Panie Przewodniczący, to nie jest pytanie, tylko to 
jest stanowisko. Więc chodzi mi tutaj o zapis § 1 pkt. 2 lit. b) i to jest: od budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  ustala  się  stawkę  21,05  zł  od  1  m² 
powierzchni użytkowej. I ja bym chciał, proszę Państwa, powiedzieć słów kilka w nawiązaniu do 
tych różnych informacji prasowych, które ostatnio ukazały się w kwestii  rynku nieruchomości w 
mieście Płocku. Mianowicie, proszę Państwa, były takie czasy, były takie czasy, że lokale na ulicy 
Tumskiej  były  wynajmowane  po 200  zł/m²,  były  takie  czasy  po 150  zł/m²,  a  teraz  jest  trudno  
wynająć lokal na ulicy Tumskiej za 50 zł/m². I ta sama sytuacja dotyczy innych lokali użytkowych w  
mieście Płocku, nie tylko na ulicy Tumskiej,  ale i  w innych miejscach. Czyli  na właścicielu takiej  
nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku w wysokości 21 zł/m². Czasy się zmieniły. Zmieniły  
się w ten sposób, że stawki za wynajem spadły trzykrotnie. W związku z tym to już jest zupełnie 
inne obicążenie dla takiej osoby, która inwestuje w nieruchomości, aby tam prowadzić jakiś biznes i 
sytuacja tych osób jest coraz trudniejsza. Znamy takie osoby, które mają niewykorzystany bardzo 
poważny procent swoich nieruchomości. I takie dowolne podnoszenie tej stawki od nieruchomości 
na  te  cele  nie  uważamy  za  uzasadnione  w  tym  czasie.  Generalnie  jako  Klub  Lewicy  jesteśmy 
przeciwko jakimkolwiek podwyżkom, natomiast tutaj  chcę Państwu zasygnalizować,  że sytuacja 
jest już zupełnie inna. Tak, jak Pan Prezydent powiedział, bezrobocie spadło o 10%, tak, ceny lokali  
użytkowych spadły trzykrotnie, 300%, a my im cały czas podnosimy stawkę od nieruchomości. W 
związku  z   tym  myślę,  że  powinniście  Państwo  przedkładając  nam  ten  dokument  mieć  to  na  
uwadze, zróżnicować te powierzchnie, w jakiś inny sposób dojść do tematu. Natomiast ta uchwała  
tylko i wyłącznie pogarsza sytuację finansową tych osób, które wynajmują nieruchomości, tworzą 
miejsca pracy. To pogarsza rynek. Dziękuję.”             
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Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Mirosławowi Milewskiemu 
Prezydentowi Miasta Płocka.

Pan  Radny Mirosław  Milewski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  “Panie  Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! W zasadzie w projekcie tej uchwały nie ma nic nowego. Od wielu 
lat  podchodzimy  bardzo  podobnie  do wszelkiego  rodzaju  opłat  i  podatków  lokalnych,  w  tym 
spojrzenia na podatek od nieruchomości. Dla mieszkańców ponoszony w formie opłat za działkę, 
czy budynek mieszkalny. I tutaj w tej uchwale nie ma w stosunku do ubiegłego roku żadnej różnicy. 
Będzie taki sam podatek. W skali 4 lat to jest może różnica co najwyżej kilku procent. W skali 4 lat. A 
więc  znacznie  poniżej  inflacji.  Natomiast  również  konsekwentnie  przez  nie  tylko  4,  a   8  lat,  i  
zapewne wcześniej  również,  podchodziliśmy do wszelkiego rodzaju  podatków od prowadzenia 
działalności  gospodarczej,  czy w formie podatków od powierzchni  zajmowanych na działalność 
gospodarczą,  czy  w  formie  odpowiedniego  procentu  od  budowli  wykorzystywanych  na  tą 
działalność  gospodarczą.  Tutaj  wskazówką  dla  nas  jest  stawka  tego  podatku  określana  przez 
Ministerstwo Finansów. I tą stawkę określaną przez ministerstwo proponujemy od wielu, wielu lat,  
nie 4, nie 8, a dużo wcześniej jest taka tradycja, dlatego że oprócz tych elementów, o których mówi 
Pan  Radny,  jednym  z  kilku  najpoważniejszych  wpływów  budżetowych  jest  podatek  od 
nieruchomości.  Tutaj  zmiany  mogą  być,  jeśli  chodzi  o  zmiany  systemowe,  bardzo  poważnym 
uszczupleniem budżetu państwa. Innym problemem jest system zwolnień na jakiś określony czas w 
zamian za tworzenie nowych miejsc pracy, w zamian za  inwestycje. Takie uchwały są od jakiegoś  
czasu,  czy  to  w  mieście  Płocku,  czy  w  specjalnych  strefach,  jak  Płocki  Park  Przemysłowo  – 
Technologiczny, większe zachęty dla obiektów hotelarskich, również specjalne zachęty. Natomiast 
globalnie podchodzimy, jak zresztą zdecydowana, powtarzam jeszcze raz, zdecydowana większość 
miast polskich, kierując się wyznacznikiem określanym przez Ministerstwo Finansów. W związku z 
tym tutaj wszyscy wiedzą, jaka jest tradycja, jakich opłat mogą się spodziewać. Stabilizacja jest od 
wielu, wielu lat znana. Proponowałbym nie burzyć tego schematu. Dziękuję.”           

15. zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku  w 
sprawie  opłaty  targowej  na  terenie  miasta  Płocka,  zmienionej  Uchwałą   Nr 
435/XXX/08  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  9  grudnia  2008  roku  oraz  Uchwałą  Nr 
543/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009 roku (druk nr 839)

Pan  Tomasz Korga  Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Pani Barbarze Szurgocińskiej 
Skarbnikowi Miasta Płocka.

Pani  Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały 
pomieszczonego na druku nr 839 – w tytule uchwały wykreślić wyrazy:  zmienionej  Uchwałą  Nr  
435/XXX/08  Rady  Miasta  Płocka z  dnia  9  grudnia  2008 roku  oraz  Uchwałą Nr  543/XXXVIII/09 Rady  
Miasta  Płocka  z  dnia  30  czerwca  2009  roku;   w  §   wykreślić  wyrazy:  zmienionej  Uchwałą   Nr  
435/XXX/08  Rady  Miasta  Płocka z  dnia  9  grudnia  2008 roku  oraz  Uchwałą Nr  543/XXXVIII/09 Rady  
Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009 roku, a wpisać: (Dz. Urz.Wojew. Mazow. Nr 199, opz. 7418, Nr 
218, poz. 9355 i z 2009 r. Nr 127, poz. 3795).  

16. druk nr 843 został przeniesiony do ppkt. 1. a)

17. wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w 
Płocku Projektu konkursowego pn.: “Szkolenie strażaków ratowników Państwowej i 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  szansą  na  zwiększenie  kwalifikacji  zawodowych  oraz 
gwarancję skuteczności działań ratowniczych i humanitarnych” w ramach Programu 
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Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet  VII  Promocja  integracji społecznej, 
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zaakceptowanego do 
otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 844)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 844.

18. 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, Uchwałą Nr 761/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz Uchwałą 
Nr 785/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku (druk nr 846)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 846.

W obradach została ogłoszona przerwa od godz. 1320 do godz 1420 . Obrady zostały wznowione o 
godz. 1432 .

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

       1a) nadania pośmiertnie Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Pani Janinie 
Fetlińskiej Senator Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 843)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 843.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR  806/LVII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28  września  2010  roku  w  sprawie  nadania  
pośmiertnie  Godności  „Honorowego  Obywatela  Miasta  Płocka”  Pani  Janinie  Fetlińskiej  Senator  
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

1b)   nadania  pośmiertnie  Godności  “Honorowego  Obywatela  Miasta  Płocka”  Pani 
Jolancie Szymanek – Deresz Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 845)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 845. 
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR  807/LVII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28  września  2010  roku  w  sprawie  nadania  
pośmiertnie  Godności  “Honorowego  Obywatela  Miasta  Płocka”Pani  Jolancie  Szymanek  –  Deresz  
Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 840)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 840.
Wynik głosowania:
za - 18
przeciw - 1
wstrzymujące - 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR  808/LVII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28  września  2010  roku  zmieniająca  Uchwałę  
Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 841)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 841. 
Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 3
wstrzymujące - 7
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR  809/LVII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28  września  2010  roku  zmieniająca  Uchwałę  
Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

3. nieodpłatnego  przejęcia  na  rzecz  Gminy  –  Miasto  Płock  nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa (druk nr 828)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 828.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 810/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie nieodpłatnego  
przejęcia na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu  
Państwa stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

4. nieodpłatnego  przejęcia  na  rzecz  Gminy  –  Miasto  Płock  nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa (druk nr 829)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 829. 
Wynik głosowania:
za - 21
przeciw - 0
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 811/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie nieodpłatnego  
przejęcia na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu  
Państwa stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
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5. wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w 
Płocku  Projektu  konkursowego  pn.:  “Uzyskiwanie  kwalifikacji  przez  członków 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych  szansą  na  lepsze  życie”  w  ramach  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  (POKL)  Priorytet  VII  Promocja  integracji  społecznej, 
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,  zaakceptowanego do 
otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 830)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 830.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 812/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody  
na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.:  
“Uzyskiwanie  kwalifikacji  przez  członków  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  szansą  na lepsze życie”  w  
ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  (POKL)  Priorytet  VII  Promocja  integracji  społecznej,  
Działanie  7.3  Inicjatywy  lokalne  na  rzecz  aktywnej  integracji,  zaakceptowanego  do  otrzymania  
dofinansowania  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  stanowi załącznik  nr  20  do  niniejszego 
protokołu.

6. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie 
czystości i  porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na 
okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 831)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 831.
Wynik głosowania:
za - 18
przeciw - 1
wstrzymujące - 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 813/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku  zmieniająca uchwałę w  
sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie umów  na utrzymanie  czystości  i  porządku oraz  konserwację  
terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy stanowi załącznik nr 
21 do niniejszego protokołu.

7. wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów  na  utrzymanie  czystości  i  porządku  oraz 
konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok 
budżetowy (druk nr 832)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 832.
Wynik głosowania:
za - 18
przeciw - 1
wstrzymujące - 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 814/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie umów na utrzymanie czystości i  porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie  
miasta  Płocka  na  okres  przekraczający  rok  budżetowy  stanowi załącznik  nr  22  do  niniejszego 
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protokołu.
8. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 

842)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 842 (z autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za - 18
przeciw - 0
wstrzymujące - 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 815/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy  stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 
protokołu.

9. zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja 
na lata 2007-2013” (druk nr 833)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 833.
Wynik głosowania:
za - 18
przeciw - 1
wstrzymujące - 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR  816/LVII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28  września  2010  roku  w  sprawie  zmiany  
dokumentu  pn.  „Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Płocka  –  Aktualizacja  na  lata  2007-2013”  
stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

10. określenia  zasad  udzielenia  dotacji  na  sfinansowanie  prac  konserwatorskich, 
restauratorskich  lub  robót  budowlanych  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru 
zabytków (druk nr 834)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 834.
Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 5
wstrzymujące - 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia zasad  
udzielenia dotacji  na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

11. zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie 
ustalenia  zasad  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  będących  własnością  gminy, 
zmienionej Uchwałą Nr  360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. 
(druk nr 835)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 835.
Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 6
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wstrzymujące - 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały  
nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali  
mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z  
dnia 24 czerwca 2008 r. stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

12. wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 369/4 mieszczącego się przy 
ul. Na Skarpie (druk nr 836)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 836.
Wynik głosowania:
za - 20
przeciw - 0
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 819/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie  wynajęcia w  
trybie  bezprzetargowym  garażu  o  nr  ewid.  369/4  mieszczącego  się  przy  ul.  Na  Skarpie  stanowi 
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

13. zmiany uchwały nr 721/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku, w sprawie 
zatwierdzenia taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzenie 
ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca  2011 roku (druk nr 837)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 837.
Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 7
wstrzymujące - 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 820/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały  
nr 721/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku, w sprawie zatwierdzenia taryf  za  zbiorowe  
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca  
2011 roku stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

14. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 838)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 838 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 5
wstrzymujące - 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR  821/LVII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28  września  2010  roku  w  sprawie  określenia  
wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
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15. zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w 
sprawie  opłaty  targowej  na  terenie  miasta  Płocka,  zmienionej  Uchwałą   Nr 
435/XXX/08  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  9  grudnia  2008  roku  oraz  Uchwałą  Nr 
543/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009 roku (druk nr 839)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 839 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 15
przeciw - 0
wstrzymujące - 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 822/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku  w sprawie opłaty targowej na terenie  
miasta Płocka stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

16. druk nr 843 przeniesiony do pkt. 1. a)

17. wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w 
Płocku Projektu konkursowego pn.: „Szkolenie strażaków ratowników Państwowej i 
Ochotniczej Straży Pożarnej szansą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz 
gwarancją skuteczności działań ratowniczych i  humanitarnych” w  ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zaakceptowanego do 
otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 844)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 844.
Wynik głosowania:
za - 21
przeciw - 0
wstrzymujące - 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 823/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody  
na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.:  
„Szkolenie  strażaków  ratowników  Państwowej  i  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  szansą  na  zwiększenie  
kwalifikacji  zawodowych  oraz  gwarancją  skuteczności  działań  ratowniczych  i  humanitarnych” w  
ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  (POKL) Priorytet  VII  Promocja  integracji  społecznej,  
Działanie  7.3  Inicjatywy  lokalne  na  rzecz  aktywnej  integracji,  zaakceptowanego  do  otrzymania  
dofinansowania  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  stanowi załącznik  nr  31  do  niniejszego 
protokołu.

18. 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, Uchwałą Nr 761/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz Uchwałą 
Nr 785/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku (druk nr 846)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 846.
Wynik głosowania:
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za - 19
przeciw - 0
wstrzymujące - 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 824/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 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, Uchwałą Nr 761/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz Uchwałą Nr 785/LV/10  
Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka poprosił o 5 minut przerwy w obradach. 
W obradach została ogłoszona przerwa od godz. 1445 do godz 1450. Obrady zostały wznowione o 
godz. 1450 .

Ad. pkt 8

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy między Sesjami 
Rady  Miasta  Płocka  za  okres  od 30.08.br.  do  dnia  Sesji  Rady Miasta  Płocka.  Poinformował  brał  
udział:

− brał udział w dożynkach Powiatu Płockiego, które odbyły się w Gminie Bielsk,
− brał udział w obchodach jubileuszu 50 -lecia istnienia Komunikacji Miejskiej Sp.  z o.o. w 

Płocku,
− brał udział w obchodach jubileuszu 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w 

Płocku, 
− brał  udział  w  międzynarodowym  sympozjum  poświęconemu  fizyce  promieniowania 

kosmicznego zorganizowanym przez Politechnikę Warszawską Szkołę Nauk Społecznych i 
Technicznych w Płocku,

− odbyło się pierwsze spotkanie organizacji pozarządowych w celu wyboru przedstawicieli 
do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

− brał  udział  w  zorganizowanym  przez  Polski  Związek  Głuchych  spotkaniu  z  okazji 
Międzynarodowego Dnia Głuchych,

− uczestniczył w IV Międzynarodowym Festiwalu Judo Dzieci i Młodzieży, który odbył się w 
SW im.Pawła Włodkowica w Płocku,

− brał  udział  w  uroczystym  otwarciu  Ogólnopolskich  Regat  Wioślarskich  połączonych  z 
Mistrzostwami Polski w Sprincie Wioślarskim,

− ogłoszone  zostały  wyniki  konkursu  fotograficznego  Portrety  Płocka,  organizowanego 
cyklicznie co roku,

− brał udział w rozpoczęciu roku akademickiego 2010/2011 w Stowarzyszeniu Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku,

− brał udział  w Dniu Przyjaznych Serc zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej  w 
Płocku,

− wspólnie z Panem Piotrem Kuberą Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka brał udział w serii 
imprez dedykowanych osobom niepełnosprawnych z terenu miasta i powiatu płockiego,

− w Płocku odbył się LIV Międzynarodowy Kongres Pisarzy Lekarzy, 
− odbyły się Płockie Dni Muzyki Chóralnej,
− Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka wraz z Panem Piotrem Kuberą 

Zastępcą  Prezydenta  Miasta  Płocka  uczestniczyli  w  kolejnym  spotkaniu  Rady  Fundacji 
Fundusz Grantowy dla Płocka,
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− Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka przewodniczył delegacji miasta 
Płocka w Grecji w ramach programu finansowanego przez Komisję Europejską, 

− Pan  Tomasz  Kolczyński  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  brał  udział  w  corocznym 
spotkaniu Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników,

− Pan  Tomasz  Kolczyński  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  brał  udział  w  uroczystym 
spotkaniu z przedstawicielami Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych,

− Pan  Dariusz  Zawidzki  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  brał  udział  w  podsumowaniu 
Akcji Powódź 2010,         

− Pan  Dariusz  Zawidzki  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  uczestniczył  w  kilku 
przedsięwzięciach związanych z 50-leciem istnienia Komunikacji Miejskiej w Płocku, 

− Pan  Dariusz  Zawidzki  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  brał  udział  w  podsumowaniu 
materiału  przygotowanego   przez  firmę  zewnętrzną  na  temat  zmiany  sposobu 
nadzorowania i zarządzania spółkami z udziałem miasta,

− Pan  Piotr  Kubera  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  uczestniczył  w  uroczystości 
rozpoczęcia  roku  szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  nr  23,  a  także  w  inauguracji  roku 
sportowego, w Transgranicznym Festiwalu Sztuki im. Themersona Skarpa,

− Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka kierował delegacją miasta Płocka do 
naszego partnera w Rosji do miasta Mytyszti,

− Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka uczestniczył w spotkaniach Związku 
Emerytów i Rencistów,

− Pan  Piotr  Kubera  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  brał  udział  w posiedzeniu  Komisji 
Dyplom dla Płocka, 

− Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka brał udział w uroczystościach, które 
związane  były  z  10  rocznicą  nadania  płockiej  bibliotece  dla  dzieci  imienia  Wandy 
Chotomskiej, 

− Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka brał udział w pracach komisji, która 
zajmowała się sprawą przyznania nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji,

− Radni  Rady  Miasta  Płocka  otrzymali  sprawozdanie  z  realizacji  inwestycji  drogowych 
realizowanych przez Pełnomocnika ds. Inwestycji Drogowych,

− w okresie między Sesjami Radni złożyli 26 interpelacji (15 podczas Sesji, 11 między Sesjami;  
dotychczas udzielono odpowiedzi na 22 interpelacje); od początku kadencji Radni złożyli 
1533 interpelacje.

Pan  Dariusz  Zawidzki  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Przewodniczący! 
Wysoka Rado!  Informacja  o  wniesieniu  udziałów.  W międzyczasie  wnieśliśmy udziały  do Spółki  
Wisła Płock S.A., w zasadzie to akcje, to był wkład pieniężny z przeznaczeniem na podwyższenie 
kapitału zakładowego.  Dokonano podwyższenia o kwotę 2 mln zł  w drodze emisji  20.000 akcji 
imiennych z  serii  C o  wartości  nominalnej  100 zł  każda akcja  i  skierowanych do akcjonariusza  
Gminy Płock, któremu przysługuje prawo poboru, to subskrypcja zamknięta. Zostały one pokryte 
wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Płocka.  To 
wszystko. Dziękuję.”

Ad. pkt 9

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  złożył  sprawozdanie  z  pracy  między 
Sesjami za okres od 31.08.br. do 25.09.br.. Poinformował:

− 5 września brał udział w XII Dożynkach Powiatu Płockiego, które odbyły się w Bielsku,
− 10 września brał udział w koncercie Płockiej Orkiestry Symfonicznej, 
− 11  września  brał  udział  w  premierze  sztuki:  W  80  dni  dookoła  świata,  w  Teatrze 

Dramatycznym w Płocku: 
− brał udział w IX Ogólnopolskich Dniach Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię,  
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− 17 września  brał udział w koncercie Płockiej Orkiestry Symfonicznej,    
− 22 września brał udział w sympozjum zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny,
− brał udział w pracach Komisji Rady Miasta Płocka,
− odbyły się spotkania z mieszkańcami w ramach przyjęć interesantów.

(sprawozdanie  dotyczące korespondencji stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu)

Ad. pkt 10

Pani Radna Magdalena Lewandowska powiedziała, iż na ostatniej Sesji Rady Miasta Płocka zadała 
pytanie, dlaczego na łamach Sygnałów Płockich od pewnego czasu nie są zamieszczane interpelacje 
Radnych.  

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Będzie  odpowiedź 
przygotowana. Pamiętamy o tym.”

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

1/  Pan Radny Marek Krysztofiak  złożył następujące interpelacje:

− dot.     podwyżek  płac  zasadniczych  dla  nauczycieli  płockich  placówek  oświatowych,   
opiekuńczych i wychowawczych (załącznik nr 34  do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji   

Przedmiot, temat  interpelacji: w/s podwyżek płac zasadniczych dla nauczycieli płockich placówek 
oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych.
Uzasadnienie interpelacji:  W związku z przygotowywanym projektem budżetu miasta Płocka na 
2010  r.  proszę  o  zabezpieczenie  środków  finansowych  na  podwyżkę  płac  zasadniczych  dla 
wszystkich nauczycieli płockich placówek oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych. W ciągu 
minionych ośmiu lat prezydentury Pana Mirosława Milewskiego wzrosły wszystkie dodatki dla n-li, 
np.: dodatek motywacyjny z 2% do 8%. Nauczyciele otrzymują je w różnej wysokości zgodnie z  
regulaminem. Wzrost płacy zasadniczej skutkowałby zwiększeniem procentowym płacy w całości 
wynagrodzenia  oraz  automatycznym  wzrostem  dodatków.  Ponieważ  w  b.r.  zwiększono  płace 
zasadnicze  dyrektorom  płockich  placówek,  proszę  o  podobną  decyzję  w/s  płac  zasadniczych 
nauczycieli.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: - 
                                                                                             

− dot.    podwyżek  płac  dla  pracowników  administracji  i  obsługi   (załącznik  nr  35  do 
niniejszego protokołu)

Treść interpelacji   

 Przedmiot, temat  interpelacji: w/s podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi.
Uzasadnienie interpelacji:  W związku z przygotowywanym projektem budżetu miasta Płocka na 
2011  r.  proszę  podobnie  jak  w  poprzednich  latach  o  zabezpieczenie  środków  finansowych  na 
podwyżkę  płac  dla  pracowników  administracji  i  obsługi.  Z  prośbą  o  negocjacje  w  tej  sprawie 
zwróciła się również w dn. 10 września 2010 r. MKOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku.
Sytuacja finansowa pracowników tych grup zawodowych jest często bardzo trudna. Mam nadzieję, 
że  kryzys  i  związane  z  nim  konsekwencje  nie  staną  się  pretekstem  do  zaniechania  podwyżek 
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wynagrodzeń dla pracowników wszystkich budżetowych jednostek  organizacyjnych,  w tym dla 
pracowników  adm.  i  obsługo  zatrudnionych  w  placówkach  oświatowych,  opiekuńczych  i 
wychowawczych.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Budżet Miasta Płocka
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: - 
                                                                                                   

− dot.   internatu L.O. im. St. Małachowskiego    (załącznik nr  36 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji   
 Przedmiot, temat  interpelacji: w/s internatu L.O. im. St. Małachowskiego
Uzasadnienie  interpelacji:  W  związku  z  pojawiającymi  się  doniesieniami  prasowymi  o  planach 
przejęcia przez Szpital Św. Trójcy budynku internatu L.O. im. St. Małachowskiego przy ul. Kościuszki  
26, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy i kiedy planuje się przekazanie budynku internatu szpitalowi?
2. Co wobec powyższego z uczniami liceum mieszkającymi w internacie oraz pracownikami 

tej placówki?
3. Czy o w/w planach likwidacji internatu rozmawiano z dyrekcją szkoły? Jeśli tak to kiedy i  

jakie wypracowano stanowisko w tej sprawie?
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: - 
                                                                                                   

2/  Pan Radny Tomasz Maliszewski złożył następujące interpelacje:

− dot.     sali  gimnastycznej  w Szkole  Podstawowej  nr  11   (załącznik  nr  37  do niniejszego 
protokołu)

Treść interpelacji   

 Przedmiot, temat  interpelacji: dot. sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11.
Uzasadnienie interpelacji:  Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji na temat 
wykonania  ekspertyzy  technicznej  określającej  przyczyny  powstania  pęknięć  stropu  i  ścian  sali 
gimnastycznej w Sz.P. nr 11 z określeniem zaleceń remontowych/
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: - 
                                                              
                                     

− dot.    nazwania jednej z płockich ulic, skweru imieniem płockiego bohatera wojny w 1920 r.   
- harcerza Tadzia Jeziorowskiego (załącznik nr 38  do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji   

Przedmiot,  temat  interpelacji:  dot.  nazwania jednej z płockich ulic,  skweru imieniem płockiego 
bohatera wojny w 1920 r. - harcerza Tadzia Jeziorowskiego.
Uzasadnienie  interpelacji:  Na  prośbę  Stowarzyszenia  Miłośników  Turystyki  i  Eksploatacji 
„TRADYTOR” zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości  nazwania jednej z płockich 
ulic bądź skweru imieniem harcerza Tadzia Jeziorowskiego. W załączeniu przedstawiam wniosek 
„Stowarzyszenia TRADYTOR”
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
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Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: - 
Ad. pkt 11

Zebrani nie zabierali głosu w pkt. 11.

Ad. pkt 12

Zebrani nie zabierali głosu w pkt. 12.

Ad. pkt 13

Pan Tomasz Korga  Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka zamknął  obrady LVII  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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