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

ODBYTEJ W DNIU 26 października 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godz.1005, a zakończyła o godz.1400.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Ilość Radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecni - 0
Osób zaproszonych - 142
Obecnych - 59

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

Ad. pkt 1

Otwarcia  obrad  LVIII  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 LVIII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:
1/Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Miasta Płocka. 
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
3/Wręczenie Dyplomów i Medali Honorowego Obywatela Miasta Płocka nadanych pośmiertnie  Pani  
Senator Janinie Fetlińskiej i Pani Poseł Jolancie Szymanek – Deresz.
4/Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2009 rok.
5/Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi.
6/Informacja nt. realizacji inwestycji hala sportowa.
7/Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny  2009/2010  w  tym  wyniki 
sprawdzianu  i  egzaminów  zewnętrznych  płockich  szkół,  których  prowadzenie  należy  do  zadań 
własnych jednostek samorządu terytorialnego.
8/Wyniki  analiz  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  miasta  Płocka,  oceny  postępów  w 
opracowywaniu planów miejscowych, wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych w 
nawiązaniu do ustaleń studium. 
9/Przyjęcie protokołu z obrad LV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku
10/Przyjęcie protokołu z obrad LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 15 września 2010 
roku.
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11/Przyjęcie protokołu z obrad LVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku. 
12/Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 859),
2. aktualności  Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta 

Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr 847), 
3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 848),
4. wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku 

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Gminę  –  Miasto  Płock  umowy  na  okres 
przekraczający rok budżetowy (druk nr 850),

5. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 858),
6. zmiany uchwały nr  678/XLVIII/10  Rady Miasta  Płocka z  dnia  30 marca 2010 r.   w sprawie 

określenia  zadań rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  przeznaczenia  na nie  środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2010 (druk nr 849),

7. określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na terenie 
Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2011 roku (druk nr 851),

8. wyrażenia zgody  na przystąpienie  Gminy  Miasta  Płock  do  realizacji  przedsięwzięcia 
polegającego  na  przygotowaniu  do  realizacji,  a  następnie  –  w  przypadku  uzyskania 
współfinansowania  ze  środków  finansowych  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  –  wspólnej  realizacji  Projektu  pn.:  „Termomodernizacja  budynków 
użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” wraz z Gminą 
Bielsk, Gminą Bodzanów, Gminą Gąbin, Gminą Łąck, Gminą Nowy Duninów, Gminą Słupno, 
Gminą  Stara  Biała,  Gminą  Wyszogród  i  ze  Związkiem  Gmin  Regionu  Płockiego  w  celu 
realizacji  tego  Projektu  zgodnie  z  zapisami  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (druk nr 852),

9. wyrażenia zgody  na przystąpienie  Gminy  Miasta  Płock  do  realizacji  przedsięwzięcia 
polegającego  na  przygotowaniu  do  realizacji,  a  następnie  –  w  przypadku  uzyskania 
współfinansowania  ze  środków  finansowych  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  –  wspólnej  realizacji  Projektu  pn.:  „Termomodernizacja  budynków 
użyteczności  publicznej  na terenie  gmin Stowarzyszenia  Gmin Turystycznych Pojezierza 
Gostynińskiego”  wraz  z  Gminą  Gostynin,  Gminą  –  Miasto  Gostynin,  Powiatem 
Gostynińskim,  Gminą Iłów,  Gminą Łąck,  Gminą Sanniki,  Gminą Słubice,  Gminą Szczawin 
Kościelny  i  ze  Stowarzyszeniem  Gmin  Turystycznych  Pojezierza  Gostynińskiego  w  celu 
realizacji  tego  Projektu  zgodnie  z  zapisami  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (druk nr 853),

10. wyrażenia zgody  na przystąpienie  Gminy  Miasta  Płock  do  realizacji  przedsięwzięcia 
polegającego  na  przygotowaniu  do  realizacji,  a  następnie  –  w  przypadku  uzyskania 
współfinansowania  ze  środków  finansowych  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  –  wspólnej  realizacji  Projektu  pn.:  „Rewitalizacja  zabytkowych  budynków 
dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku” wraz z Płocką Galerią Sztuki, 
Muzeum Mazowieckim w Płocku i Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w 
Płocku  w  celu  realizacji  tego  Projektu  zgodnie  z  zapisami  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (druk nr 854),

11. wydania  opinii  dotyczącej  lokalizacji  kasyna  gry  w  hotelu  „Płock”  w  Płocku  przy  Al.  
Jachowicza 38 (druk nr 855),

12. wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Starzyński” w Płocku 
przy ul. Piekarskiej 1 (druk nr 856),
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13. przyjęcia „Programu współpracy Gminy - Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2011 rok” (druk nr 857),

14. zmiany Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2010 – 2014 (druk nr 
860),

15. sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej  stanowiącej  własność 
Gminy – Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka oznaczonej jako działka nr 742/1 
(druk nr 861),

16. sprzedaży w formie bezprzetargowej  części  nieruchomości  niezabudowanej  stanowiącej 
własność Gminy – Miasto Płock położonej  w Płocku przy ul.  Otolińskiej  oznaczonej  jako 
działka nr 152 (druk nr 862).

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
13/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
14/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
15/Interpelacje i zapytania radnych.
16/Odpowiedzi na interpelacje.
17/Sprawy różne.
18/Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

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

– skargi Pana Rafała Jeznacha zam. w Płocku (druk nr 863),
– pozbawienia Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Michała Żymierskiego (druk nr 864).

W  wyniku  głosowania  przy  22  głosach  -  za,  2  –  przeciw  i  0  –  wstrzymujących  projekt  uchwały  
pomieszczony na druku nr 863 został wprowadzony do porządku obrad. W wyniku głosowania przy 9 
głosach - za, 4 – przeciw i 4 – wstrzymujących  projekt uchwały pomieszczony na druku nr 863 nie  
został wprowadzony do porządku obrad.  

Po  wprowadzonej  zmianie  porządek  obrad  LVIII  Sesji  Rady  Miasta  Płocka  przedstawiał  się 
następująco:
1/Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Miasta Płocka. 
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
3/Wręczenie Dyplomów i Medali Honorowego Obywatela Miasta Płocka nadanych pośmiertnie  Pani  
Senator Janinie Fetlińskiej i Pani Poseł Jolancie Szymanek – Deresz.
4/Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2009 rok.
5/Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi.
6/Informacja nt. realizacji inwestycji hala sportowa.
7/Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 w tym wyniki 
sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych płockich szkół, których prowadzenie należy do zadań 
własnych jednostek samorządu terytorialnego.
8/Wyniki  analiz  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  miasta  Płocka,  oceny  postępów  w 
opracowywaniu planów miejscowych, wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych w 
nawiązaniu do ustaleń studium. 
9/Przyjęcie protokołu z obrad LV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku
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10/Przyjęcie protokołu z obrad LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 15 września 2010 
roku.
11/Przyjęcie protokołu z obrad LVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku. 
12/Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 859),
2. aktualności  Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta 

Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr 847), 
3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 848),
4. wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku 

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Gminę  –  Miasto  Płock  umowy  na  okres 
przekraczający rok budżetowy (druk nr 850),

5. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 858),
6. zmiany uchwały nr  678/XLVIII/10  Rady Miasta  Płocka z  dnia  30 marca 2010 r.   w sprawie 

określenia  zadań rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  przeznaczenia  na nie  środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2010 (druk nr 849),

7. określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na terenie 
Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2011 roku (druk nr 851),

8. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji przedsięwzięcia polegającego 
na  przygotowaniu  do  realizacji,  a  następnie  –  w  przypadku  uzyskania  współfinansowania  ze 
środków  finansowych  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  –  wspólnej  realizacji 
Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku 
Gmin Regionu Płockiego”  wraz z  Gminą  Bielsk,  Gminą Bodzanów,  Gminą Gąbin,  Gminą Łąck, 
Gminą Nowy Duninów, Gminą Słupno, Gminą Stara Biała, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin  
Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (druk nr 852),

9. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji przedsięwzięcia polegającego 
na  przygotowaniu  do  realizacji,  a  następnie  –  w  przypadku  uzyskania  współfinansowania  ze 
środków  finansowych  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  –  wspólnej  realizacji 
Projektu  pn.:  „Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  na  terenie  gmin 
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” wraz z Gminą Gostynin, Gminą – 
Miasto  Gostynin,  Powiatem  Gostynińskim,  Gminą  Iłów,  Gminą  Łąck,  Gminą  Sanniki,  Gminą 
Słubice,  Gminą  Szczawin  Kościelny  i  ze  Stowarzyszeniem  Gmin  Turystycznych  Pojezierza 
Gostynińskiego  w  celu  realizacji  tego  Projektu  zgodnie  z  zapisami  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (druk nr 853),

10. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji przedsięwzięcia polegającego 
na  przygotowaniu  do  realizacji,  a  następnie  –  w  przypadku  uzyskania  współfinansowania  ze 
środków  finansowych  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  –  wspólnej  realizacji 
Projektu pn.:  „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. 
Michała  w  Płocku” wraz  z  Płocką  Galerią  Sztuki,  Muzeum  Mazowieckim  w  Płocku  i  Teatrem 
Dramatycznym im.  Jerzego Szaniawskiego w Płocku w celu realizacji  tego Projektu zgodnie z 
zapisami  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2007-
2013 (druk nr 854),

11. wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w hotelu „Płock” w Płocku przy Al. Jachowicza 38 
(druk nr 855),

12. wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Starzyński” w Płocku przy ul.  
Piekarskiej 1 (druk nr 856),
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13. przyjęcia  „Programu  współpracy  Gminy  -  Miasto  Płock  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 
wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2011 rok” (druk nr 857),

14. zmiany Uchwały  Nr  651/XLIV/09 Rady Miasta  Płocka z  dnia  29 grudnia  2009  roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2010 – 2014 (druk nr 860),

15. sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy – 
Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka oznaczonej jako działka nr 742/1 (druk nr 861),

16. sprzedaży  w  formie  bezprzetargowej  części  nieruchomości  niezabudowanej  stanowiącej 
własność Gminy – Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej oznaczonej jako działka nr 
152 (druk nr 862),

17. skargi Pana Rafała Jeznacha zam. w Płocku (druk nr 863).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
13/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
14/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
15/Interpelacje i zapytania radnych.
16/Odpowiedzi na interpelacje.
17/Sprawy różne.
18/Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

W tym miejscu obrad został zrealizowany pkt. 3 porządku obrad.

Ad. pkt 3 

Pan  Mirosław  Milewski  Prezydent Miasta  Płocka powiedział:  „Szanowni  Państwo!  Przypadł  mi  w 
udziale ten zaszczyt wręczenia przyznanych przez Państwa, przez Radę Miasta Płocka, tych wyróżnień 
dla naszych parlamentarzystek,  które wspominamy z żalem, ale i  z  wielkim poczuciem spełnienia 
przez  nie  wielkich  zadań  dla  naszego  miasta.  Pani  Senator  Janina  Fetlińska,  Pani  Poseł  Jolanta 
Szymanek  –  Deresz  były  zawsze   oddane  naszemu  miastu  choć,  i  będę zawsze  to  podkreślał  na 
każdym kroku, nie były płocczankami, to jednak wyjątkowo angażowały się w sprawy naszego miasta,  
wyjątkowo skutecznie pracowały dla miasta. Dlatego niech przez to również wyróżnienie, pozostaną 
na zawsze w naszej pamięci jako wspaniałe osoby, jako wybitne parlamentarzystki i dodam – jako 
płocczanki, bo już można tak powiedzieć o Paniach Parlamentarzystkach. Proszę przyjąć, i te słowa 
kieruję  do Panów  współmałżonków,  ten  Dyplom  i   Medal  w  imieniu  nas  wszystkich,   w  imieniu 
samorządu  miasta  Płocka,  z  wyrazami  podziękowania  i  wdzięczności  płynących  z  całego  serca. 
Dziękujemy.”

Na ręce Pana Włodzimierza Fetlińskiego i Pana Pawła Deresza zostały przekazane Dyplomy i Medale 
Honorowego Obywatela  Miasta Płocka nadane pośmiertnie Pani  Senator  Janinie Fetlińskiej  i  Pani 
Poseł Jolancie Szymanek – Deresz.   

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Ja się przyłączam do tego, co 
powiedział  Pan  Prezydent  i  jestem  ogromnie  rad,  że  Płock  zauważył  Panie  i  że  są  naszymi  
Honorowymi Obywatelkami.”

W tym miejscu obrad obrad Radni powrócili do pkt 2 porządku obrad. 
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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 - 23, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących).

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

Ad. pkt 4

Materiał: Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Płocka w 2009  
roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Zebrani nie zgłosili pytań, uwag i wniosków do w/w materiału. 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie Informację o stanie  
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Płocka w 2009 roku .  W wyniku głosowania 
przy 21 głosach – za, 0 – przeciw i 2 – wstrzymujących  Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku  
publicznego na terenie Miasta Płocka w 2009 roku  została przyjęta.  

Ad. pkt 5

Materiał:  Ocena  realizacji  uchwały  Rady  Miasta  Płocka  o  współpracy  ze  szkołami  wyższymi  stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Panu  Radnemu  Pawłowi 
Kolczyńskiemu. 

Pan  Radny  Paweł  Kolczyński  powiedział:  „Dziękuję,  Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Panie 
Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!  Mam  pytanie,  które  dotyczy  też  jednej  ze  szkół  wyższych. 
Mianowicie pojawiły się ostatnio informacje na temat rezygnacji Uniwersytetu Warszawskiego i jego 
ośrodków  zamiejscowych  z  prowadzenia  edukacji  w  Płocku.  Mam  pytanko,  na  jakim  etapie  są 
ewentualne  rozmowy  z  Uniwersytetem  Warszawskim,  czy  istnieje  szansa  tutaj  zawarcia  jakiegoś 
porozumienia,  które  skłoniłoby  Uniwersytet  Warszawski  do  stałej  współpracy  z  miastem  i  dla 
mieszkańców tego miasta Płocka? Dziękuję.”   

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Mirosławowi Milewskiemu 
Prezydentowi Miasta Płocka.
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Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! Jeśli mówimy o Uniwersytecie Warszawskim, to musimy na ten problem spojrzeć 
w dwóch aspektach. Po pierwsze w zakresie dotychczasowych form organizacyjnych, strukturalnych i  
formalno  –  prawnych,  na  podstawie  których  Uniwersytet  Warszawski  prowadził  zajęcia  i  składał 
płocczanom  przede  wszystkim,  i  mieszkańcom  okolicznych  gmin  i  miast,  ofertę  edukacyjną.  I  po 
ostatniej kontroli okazało się, po wcześniejszych również zmianach w prawie, okazało się, że w takiej 
formule nie może dalej funkcjonować i dlatego będzie ona w tym zakresie likwidowana. Natomiast 
drugi aspekt sprawy, to kwestia wejścia do Płocka Uniwersytetu Warszawskiego na zasadzie filii, tak 
jak  to  jest  w  przypadku  Politechniki  Warszawskiej,  z  dwoma,  trzema  na  początek  kierunkami  na 
studiach dziennych. Kierunkami, których nie ma w Płocku, które nie są konkurencyjne do obecnie  
funkcjonujących uczelni wyższych. W tym zakresie jest już od dawna podpisany list intencyjny, wiele 
spraw uzgodnionych, i  jedna do uzgodnienia, najistotniejsza, czyli przeznaczenie dla Uniwersytetu 
Warszawskiego,  dla tej  uczelni,  budynku albo kompletnie wyposażonego,  albo prawie kompletnie 
wyposażonego, na prowadzenie od zaraz zajęć dydaktycznych z odpowiednim zagwarantowaniem 
działki  na  ewentualny  rozwój  dla  tej  uczelni.  Taką  propozycję  przedstawiliśmy  Uniwersytetowi 
Warszawskiemu.  Jest  to  budynek  Centrum  Edukacji.  Wstępnie  został  zaakceptowany.  Jest  tylko 
pewien problem do rozwiązania, a mianowicie budynek ten jest własnością nie Centrum Edukacji  a 
PKN ORLEN. W tej chwili oczekujemy na decyzję władz ORLEN-u, czy w jakiej formule mógłby on być 
przekazany albo do Centrum Edukacji, albo do miasta. I jeśli będzie taka decyzja, to z całą pewnością  
będzie  to  miejsce  na  zafunkcjonowanie  już  od  października  przyszłego  roku  Uniwersytetu 
Warszawskiego, dlatego że  jest on kompletnie przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
Po stronie miasta byłoby w perspektywie 2 -  3 lat wyprowadzenie do innego budynku V Liceum,  
które tam się znajduje. W perspektywie kilku lat,  dlatego że od razu nie byłoby kilkuset,  czy kilku  
tysięcy  studentów  w  Uniwersytecie.  Narastałoby  w  trakcie  kolejnych,  corocznych  naborów.  Jeśli  
natomiast, bo takie założenie też należy brać pod uwagę, nie uda się ta transakcja z ORLEN-em, to 
mamy  przygotowane  dwie  alternatywne  propozycje  takich  lokalizacji,  które  już  nie  są  niestety  
kompletnie wyposażone i wyremontowane. Musielibyśmy te obiekty poddać albo mniejszym, albo 
większym remontom  i  wówczas  perspektywa  zafunkcjonowania  Uniwersytetu  nie  wiązałaby się  z 
przyszłym  rokiem,  a  z  rokiem  2012.  Ale  powtarzam  –  mam  nadzieję,  że  uda  się  ta  lokalizacja  w 
Centrum Edukacji. Tutaj w tej chwili decyzja należy do PKN ORLEN. Dziękuję.”        

Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka poddał  pod głosowanie materiał:  Ocena  
realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi . W wyniku głosowania przy 22 
głosach – za, 0 – przeciw i 1 – wstrzymujący materiał:  Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o  
współpracy ze szkołami wyższymi  został przyjęty.  

Ad. pkt 6

Materiał: Informacja na temat realizacji inwestycji hala sportowa stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 

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

Pan Radny  Marek  Krysztofiak powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie Prezydencie!  […] Ja nie 
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wiem, czy do Pana Prezydenta mam pytanie.  Tydzień temu w poniedziałek prowadziłem Komisję 
Rewizyjną, we wtorek byłem na Komisji Polityki Społecznej jako członek tej komisji. Omawialiśmy ten 
temat. Był Pan koordynator, który nam przedstawił wówczas sytuację, jak wygląda z halą sportową na 
ówczesny czas. Mamy materiały na ten temat. Ale 14. 10, dzisiaj jest 26.10, ja chciałem po prostu się 
zapytać,  co się zmieniło przez ten tydzień, jak wygląda dzisiaj sytuacja. Mówiono nam, że jest już 
sprawdzana hala, że straż pożarna sprawdza. Jak to wszystko  się potoczyło przez ten tydzień? Bardzo 
proszę o odpowiedź. Nie wiem, czy Pan Prezydent, czy Pan koordynator.”     

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu Tomaszowi Kolczyńskiemu 
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Tomasz  Kolczyński  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Przewodniczący! 
Wysoka  Rado!  Przedstawiliśmy  Państwu  informację  na  temat  realizacji  inwestycji  hala  sportowa,  
zgodnie  z  porządkiem  dzisiejszych  obrad  i  wcześniej  przygotowanym  i  przegłosowanym  przez 
Państwa  tematów  pracy   Rady  Miasta  na  rok  2010.  On  został  zapewne  wnikliwie  omówiony  na 
komisjach Rady Miasta Płocka. Został przygotowany w formule takiej realizacji comiesięcznej ile i jaki 
zakres został zrealizowany w poszczególnych miesiącach. Mamy też przygotowane kilkanaście, czy 
kilkadziesiąt  slajdów,  które  jakby dokumentują  te  okresy  realizacji  w poszczególnych  miesiącach.  
Oczywiście nie będę omawiał wszystkich tych zapisów, które przedstawiliśmy Państwu w informacji,  
ponieważ to są zakresy, które pokazują, jak etapowano, jak, w jakim momencie, który etap tej hali  
został  zrealizowany.  […]  Jeśli  chodzi  o  pytanie,  które  zadał  Pan  Radny  Marek  Krysztofiak,  jak 
przebiegają  prace  odbiorowe  –  zamawiający  złożył  wniosek  o  wszczęcie  procedury  odbioru 
częściowego  i  częściowego  dopuszczenia  do  użytkowania.  Te  wszystkie  prace  są  w  trakcie.  
Poszczególne  inspekcje,  służby,  wykonywały  swoje  i  wykonują  czynności.  Mam  nadzieję,  że  w 
najbliższych  dniach  zostaną  te  prace  zakończone,  tak  żeby  planowany  koncert  i  rozpoczęcie 
rozgrywek  piłki ręcznej na tej hali, można było przeprowadzić i prowadzić jako już systematycznie 
rozgrywane mecze jako gospodarza Sekcji Piłki Ręcznej Orlen Wisła Płock. [...]”

Pokaz slajdów.            

Podczas pokazu slajdów Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „[...] 
Tutaj mamy przykład temperatur, jakie były w tym czasie styczeń – luty. Jedna z najbardziej surowych,  
mroźnych zim i do tego jeszcze śnieżnych. Był moment taki, że prace były wręcz wstrzymane lub w 
niewielkim zakresie realizowane.  Jedna z komisji  Rady Miasta wizytowała w trakcie budowy teren 
właśnie  inwestycji  hala  sportowo  –  widowiskowa.  Wiem  z  relacji,  że  Państwo Radni  byliście  pod 
wrażeniem  tej  budowli,  jej  ogromu  i  nowoczesności.  I  to  jest  ostatni  slajd.  Przedostatnie  slajdy 
pokazywały wnętrze już wykończonej hali sportowej, czyli zamontowano wszystkie krzesła, jest już 
podłoga, wszystko gotowe do uruchomienia. Dziękuję.”        

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie materiał: Informacja  
na temat realizacji inwestycji hala sportowa. W wyniku głosowania przy 17 głosach – za, 0 – przeciw i 5 
– wstrzymujących Informacja na temat realizacji inwestycji hala sportowa została przyjęta. 

Ad. pkt 7

Materiał:  Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny  2009/10,  w  tym  wyniki  
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sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych płockich szkół, których prowadzenie należy do zadań własnych  
jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Zebrani nie zgłosili pytań, uwag i wniosków do w/w materiału. 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie materiał: Informacja  
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/10, w tym wyniki sprawdzianu i egzaminów  
zewnętrznych  płockich  szkół,  których  prowadzenie  należy  do  zadań  własnych  jednostki  samorządu  
terytorialnego.  W  wyniku  głosowania  przy  22  głosach  –  za,  0  –  przeciw  i  0  –  wstrzymujących 
Informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych za rok szkolny 2009/10, w tym wyniki sprawdzianu i  
egzaminów  zewnętrznych  płockich  szkół,  których  prowadzenie  należy  do  zadań  własnych  jednostki  
samorządu terytorialnego została przyjęta. 

Ad pkt 8

Materiał:  Wyniki  analiz  zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka,  oceny postępów w  
opracowywaniu  planów  miejscowych,  wieloletnich  programów  sporządzania  planów  miejscowych  w  
nawiązaniu do ustaleń studium stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Zebrani nie zgłosili pytań, uwag i wniosków do w/w materiału. 

Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka poddał  pod głosowanie materiał:  Wyniki  
analiz  zmian  w  zagospodarowaniu przestrzennym miasta  Płocka,  oceny postępów  w opracowywaniu  
planów  miejscowych,  wieloletnich  programów  sporządzania  planów  miejscowych  w  nawiązaniu  do  
ustaleń  studium.  W  wyniku  głosowania  przy  13  głosach  –  za,  0  –  przeciw  i  9  –  wstrzymujących  
Informacja na temat realizacji inwestycji hala sportowa została przyjęta. 

Ad pkt 9

Protokół z obrad LV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku został przyjęty w wyniku  
głosowania (20 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące).

Ad pkt 10

Protokół  z obrad LVI Nadzwyczajnej Sesji  Rady Miasta Płocka z dnia 15 września 2010 roku został  
przyjęty w wyniku głosowania (18 – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzymujące).

Ad pkt 11

Protokół z obrad LVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku został przyjęty w wyniku  
głosowania (19 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące).
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Ad pkt 12

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach:

1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 859)

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

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Tradycyjnie dostaliśmy, jak na każdą Sesję, 
projekt  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka.  Ja  niemalże  tradycyjnie  mam 
pytania  do załącznika do tego dokumentu,  a  mianowicie  do druku,  który  Pan Prezydent  nazwał: 
prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego. W tym dokumencie, proszę Państwa, 
mamy prognozę na lata 2011 – bodajże 2030, a skoncentruję się na najbliższej przyszłości, czyli na 
roku  2011.  W  dokumencie  tym  Pan  Prezydent  zapisał,  między  innymi,  takie  liczby  –  dochody 
przyszłego roku 619 mln zł, planowane dochody 619 mln, wobec dochodów roku 2010 planowanych 
633 tys., przepraszam, 633 mln zł, czyli spadek mniej więcej 14 mln. To wydaje mi się jeszcze w miarę,  
w miarę racjonalne, w miarę realne, natomiast zdecydowanie bardziej nierealne wydają mi się liczby 
zapisane w pozycji wydatki. Proszę Państwa, w roku 2010, i tutaj bym prosił o uwagę, planowane są 
wydatki  w wysokości 725 mln zł, natomiast w roku 2011 zapisane przez Pana Prezydenta wydatki to 
599 mln zł. Czyli w tym dokumencie Pan Prezydent zaplanował spadek wydatków Budżetu Miasta 
Płocka w roku 2011 o 126 mln zł. Mam pytanie Panie Prezydencie – czy potwierdza Pan wiarygodność  
tych liczb? Jeżeli  tak – gdzie planuje Pan cięcia w wysokości  126 mln zł? Czy planuje  Pan cięcia 
inwestycyjne, czy też cięcia wydatków bieżących miasta Płocka? Bardzo bym prosił o wyjaśnienie tego 
tematu, bo jest to,  jak wiemy, bardzo,  bardzo istotne dla finansów miasta,  a co za tym idzie,  dla  
bieżącego funkcjonowania naszego miasta w przyszłym roku. Dziękuję.” 

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

Pani Radna  Bożena Musiał  powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! 
Mnie interesują dwa zapisy, które znajdują się w zmianach budżetowych. Pierwsze - jest zmniejszenie 
w  związku z nieotrzymaniem pożyczki na zagospodarowanie płockiego nabrzeża wiślanego – Płockie 
Towarzystwo  Wioślarskie  –  kwoty  610  tys.  Jak  wpłynie,  ponieważ  nie  do  końca  otrzymaliśmy 
odpowiedź na komisji, jak wpłynie to na wykonanie inwestycji, która miała być zakończona w tym  
roku? Na jakim etapie etapie jest ta inwestycja i co zrobimy, w jaki sposób uzupełnimy te brakujące 
pieniądze  na inwestycje? Następna sprawa – niedawno żeśmy przekazywali kwotę chyba 650 tys. na 
koncert Michel Jarre'a. W tej uchwale także mamy następną kwotę. Jest to 350 tys. Chciałabym się 
dowiedzieć,  jak  będzie  wyglądał  ogólny  koszt  tego  koncertu,  jakie  dochody  mamy  już  na  dzień 
dzisiejszy ze sprzedaży biletów i jak wygląda organizacja i zabezpieczenie wszystkiego, to  co dotyczy,  
łącznie  z  bezpieczeństwem  odbycia  tego  koncertu.  I  moje  pytanie,  ponieważ   nie  do  końca 
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otrzymaliśmy informację, jak przebiegają kontrole na budynku hali – co będzie, jeżeli nie otrzymamy  
pozwolenia na użytkowanie, jaki jest plan B?”   

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

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Szanowni  Państwo!  Pozwolę  sobie  odpowiedzieć  na  pytanie  pierwsze  Pana  Przewodniczącego 
Jaroszewskiego, który przeczytał niektóre dane z rubryk załącznika, czyli prognozy długu na koniec 
roku  budżetowego  i  lata  następne.  I  moglibyśmy  tak  czytać  różne  fragmenty  wybrane  tego 
dokumentu i wyciągać na tej podstawie wnioski, które nie są absolutnie uprawnione. Jeśli chodzi o 
nieco mniejsze przychody, to co Pan Radny przytoczył, to w tym punkcie nie możemy uwzględnić na  
razie niektórych  elementów przychodowych,  które na 99%   będą,  dlatego że zawsze bywały,  ale 
dzisiaj  nie  mogą  być uwzględnione,  ponieważ  nie  ma jeszcze  takich  decyzji.  To po pierwsze.  Po  
drugie, jeśli chodzi o te mniejsze prognozowane wydatki budżetowe w stosunku do roku bieżącego, 
proszę zwrócić uwagę, że w tym roku i w latach następnych nie są uwzględnione inne instrumenty  
finansowe, które zawsze wspierają nasze inwestycje, czy to kredyty, czy obligacje, czy inne formy, nie 
są również uwzględnione środki zewnętrzne, na przykład Unii Europejskiej, których jeszcze dziś nie 
możemy  uwzględnić  ze  względu  na  to,  że  za  miesiąc,  dwa,  trzy,  cztery,  będziemy  podpisywać 
stosowne umowy. A więc proszę się nie obawiać,  jeśli  chodzi o wydatki.  Na pewno nie będą one  
mniejsze niż w roku bieżącym. Pytanie tylko, na które dziś, myślę, nie potrafimy sobie odpowiedzieć,  
nikt,  ile będą większe.  Natomiast to, co świadczy o rozwoju miasta, to są środki na inwestycje i nie  
mogą one być, powtarzam, nie mogą one być  w żadnym roku mniejsze, niż 150 mln zł i taki projekt 
budżetu  w  stosownym  terminie   do  15  listopada  Państwo  Radni  otrzymacie,  z  takimi  właśnie 
zapisami. Dziękuję.”     

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

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!  Szanowni  Państwo!  Nie  przekonuje  mnie  Pana  tłumaczenie, 
Panie  Prezydencie,  z kilku powodów. Po pierwsze dofinansowanie unijne otrzymujemy co roku i 
akurat ta pozycja, ja skoncentruję się na wydatkach, oczywiście, ponieważ co do dochodów zgadzam 
się z tym, co Pan powiedział, dofinansowanie zewnętrzne, unijne, nie wpłynie oczywiście na pozycję 
wydatków własnych Budżetu Miasta Płocka, natomiast ja od kilku Sesji analizuję i pytam publicznie  
Pana  Prezydenta,  zarówno  tutaj  na  Sesji,  jak  i  w  formie  interpelacji,  o  wpływ  trzech  elementów 
budżetu:  dochody,  wydatki  i  zadłużenie.  Podkreślam  za  każdym  razem,  że  dwa  dokumenty,  a 
mianowicie  Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  Miasta  Płocka  uchwalony  przez  Radę  Miasta  Płocka  na 
wniosek  Pana  Prezydenta  oraz  prognoza  zadłużenia,  kompletnie  do  siebie  nie  przystają.  Są  tam 
sprzeczne  wielkości.  Ponieważ jednym z  istotnych  tematów  poruszanych przez Radnych od  paru 
miesięcy, i przez media lokalne, jest wysokość zadłużenia Płocka, my prosimy i apelujemy od dawna o  
realną prognozę tego zadłużenia. Pan Prezydent operując liczbami: dochody, wydatki i zadłużenie, 
tak zgrabnie manipuluje, że udowadnia nam Pan Prezydent, że od przyszłego roku zadłużenie miasta 
Płocka będzie malało. Żeby taki wynik obliczeń księgowo – matematycznych mógł się pojawić, do 
tego są potrzebne właśnie  odpowiednie zapisy w rubryce wydatków. Twierdzę, że to jest zabieg 
spowodowany, Panie Prezydencie, tylko i wyłącznie taką potrzebą. Nie odpowiedział mi Pan cały czas 
na zasadnicze pytanie, dlaczego w rubryce znajduje się 599 mln zł, w  sytuacji, gdy w rubryce wydatki  
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2011  -  599  mln  zł,  gdy  wydatki  planowane  w  roku  2010  to  725  mln  zł.  Czyli  skąd  chce  Pan 
zaoszczędzić w przyszłorocznym Budżecie Miasta Płocka 126 mln zł na wydatkach? Powiedział Pan, że 
na inwestycjach  na pewno nie.  Cieszę się  bardzo i  akurat  patrząc  na zapisy  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego, wydatki ze środków własnych zaplanowanych przez Pana, Panie Prezydencie, nawet 
powinny być dużo,  dużo większe, niż 150 mln zł, jeżeli mielibyśmy zrealizować te zadania, które w 
WPI są zapisane. Ale jeżeli byśmy  zrealizowali to na poziomie zbliżonym do roku 2010, czyli na około 
150 mln zł,  to w tym momencie dla zbilansowania wydatków i dochodów Budżetu Miasta Płocka, 
niezbędne będzie zaciąganie kolejnych kredytów, bądź emisja kolejnych obligacji rzędu zbliżonego 
do  tego,  co  mamy  w  roku  2010,  czyli  około  80  mln  zł.  A  to  oczywiście  skutkować  będzie 
zdecydowanie większym poziomem zadłużenia na koniec roku 2011. I stąd moje pytania, które toczę,  
zadaję  publicznie  w  wielu  miejscach  od  kilku  Sesji.   I  po  raz  kolejny  stwierdzam,  że  Pan,  Panie  
Prezydencie, nie odpowiada mi na to pytanie, a najlepszy dowód na to miałem, i zawód jednocześnie 
spotkał  mnie,  gdy  czytałem  odpowiedź  na  interpelację,  którą  złożyłem  w  tej  materii  bardzo 
szczegółową.  Cieszę się  co do jednego,  że projekt Budżetu Miasta Płocka na rok 2011 musi Pan 
Prezydent przedłożyć Radzie do 15 listopada 2010. To będzie na szczęście jeszcze przed wyborami. I  
cieszę  się  bardzo,  że  jeszcze  przed  wyborami  będzie  Pan  musiał,  ustawowo  zmuszony  do  tego,  
odsłonić karty.  Mam nadzieję, że będą tam zapisy już dużo bardziej przystające do rzeczywistości, niż 
te, które mamy w chwili obecnej w papierach. Dziękuję.”

Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu  Tomaszowi 
Kolczyńskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Pani Radna Bożena Musiał 
zadała pytanie,  jeśli  chodzi  o Płockie Towarzystwo Wioślarskie,  zmniejszenie o 610 tys.  zł.  To była  
kwota  zapisana  w  budżecie,  przewidziana  na  pożyczkę  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska,  bo  taką  pożyczkę  planowaliśmy  uzyskać  pod  działania  takie  proekologiczne  na  tym 
zadaniu. Jeśli chodzi o przebieg i realizację końcową tego zadania, ta zmiana nie powoduje żadnych 
zakłóceń. W tym roku przebudowa Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego zostanie zakończona.”        

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Bożenie Musiał.
 
Pani Radna  Bożena Musiał  powiedziała: „A jak z tymi działaniami proekologicznymi? Czy zostaną 
uwzględnione w przyszłorocznym budżecie.?” 

Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu  Tomaszowi 
Kolczyńskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Tomasz Kolczyński  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Jeśli chodzi o te działania 
takie  proekologiczne  i  właściwie  to  one  też  miały  wpływ,  będą  miał  wpływ,  na  bieżące 
funkcjonowanie tych obiektów. Chodziło o dolne źródło zaopatrzenia w ciepło. Projekt, który został 
wykonany, znaczy  zaprojektowano z możliwością uwzględnienia takiego dolnego źródła zasilania w 
ciepło, czyli cała instalacja centralnego ogrzewania przewiduje, że w przyszłości można taką instalację 
jakby rozbudować o te dolne źródła. Jeśli taka będzie potrzeba, wyniki ekonomiczne utrzymania tego 
budynku  będą  przemawiały  za  tą  formą,  dodatkową  formą  wsparcia  tegoż  ogrzewania,  to  nie 
wykluczamy, że takie działania zostaną podjęte. Dziękuję.”     

Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu  Piotrowi  Kuberze 
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Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Piotr  Kubera  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:  „Panie Przewodniczący!  Wysoka 
Rado! Budżet koncertu Jean Michel Jarre'a szacujemy, dokładnej kwoty teraz nie podam, ale to jest  
pomiędzy 1.500.000,00 – 1.600.000,00 zł. 50 – 60% z tej kwoty zakładaliśmy, zakładamy w zasadzie w  
dalszym ciągu, że pozyskamy ze sprzedaży biletów. Tych biletów sprzedaliśmy na okres sprzed dwóch 
tygodni około 3.200 sztuk. Do sprzedaży zostało  1.200 – 1.300 sztuk. A dlaczego te 300 tys.? Z tego 
względu, że rozliczenie z firmami sprzedającymi bilety nastąpi ostatecznie na koniec listopada, a z  
umowy wynika konieczność zapłaty drugiej raty za ten koncert, dlatego musimy  teraz te pieniądze 
przesunąć, wydatkować. Na koniec listopada będziemy rozliczeni z biletów i te pieniądze trafią do 
POKiS-u.”         

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

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Szanowni  Państwo!  Krótka  uzupełniająca  odpowiedź  do  pytania  Pana  Przewodniczącego 
Jaroszewskiego  a  propos   tego  być  może  niezrozumienia  dotyczącego  2011  roku.  Otóż  budżet  
każdego roku jest przedstawiany do 15 listopada. W tym budżecie po raz pierwszy będziemy nieco 
inaczej przedstawiać budżet, dlatego że ustawa o finansach publicznych zmieniła się. Muszą być nie 
tylko w prognozie  następnego roku podane dwa kolejne lata,  ale  w długim czasie  dostosowane 
inwestycje  do  przychodów  i  wydatków.  I  tak  budżet  będzie  oczywiście  zgodnie  z  ustawą 
przedstawiony do 15 listopada. Jesteśmy w tej chwili na już końcowym etapie składania budżetu, co 
jest  oczywistą  sprawą  i  zapewniam  Państwa,  że  wydatki  nie  będą  mniejsze,  niż  tegoroczne. 
Zapewniam  Państwa,  że   wydatki  na  inwestycje  nie  będą  mniejsze,  niż  150  mln  zł.  Zapewniam 
Państwa również, że propozycja dotycząca obligacji, bądź innych form zaciągania zobowiązań, będzie 
co najmniej  dwukrotnie  mniejsza,  niż  to było w roku bieżącym. A więc proszę być spokojnym o 
budżet.  Zawsze  były  takie  niepokoje,  kilka  tygodni,  kilkanaście  dni  przed  uchwaleniem  budżetu 
dramatyczne  pytania  -  przecież  to  się  nie  złoży.  Złoży  się,  będzie  wszystko  okay  i  na  pewno 
zachowamy tak duży, tak wysoki rating finansowy, czyli wiarygodność finansową miasta, jak to jest 
obecnie.  Dziękuję.”      

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

Pani Radna Bożena Musiał powiedziała: „Ja mam tylko pytanie, dlaczego te środki finansowe, które 
teraz są pożyczane na ten koncert do POKiS-u, nie wrócą z powrotem do budżetu, tylko zostaną w 
POKiS-ie? Jakie zadania planujemy, że jest potrzebne zwiększenie przychodów POKiS-u?”   

Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu  Piotrowi  Kuberze 
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Znaczy ja powiedziałem, że trafią 
do  POKiS-u  z  tego  względu,  że  to  POKiS   rozlicza  się  z  firmami  sprzedającymi  te  bilety.  Tylko  i  
wyłącznie dlatego. Jeżeli one mają zostać w POKiS-ie, wówczas zmniejszona zostanie na przyszły rok 
dotacja dla POKiS-u o tą kwotę, tak żeby się to wszystko wyrównało.” 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Bożenie Musiał.
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Pani Radna Bożena Musiał powiedziała:  „Ja jeszcze nie dostałam odpowiedzi na jedno pytanie. Ale 
myślę, że to Pan Prezydent. Jaka  jest propozycja w momencie, kiedy hala nie zostanie dopuszczona  
do użytku? [...]”
Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu  Mirosławowi 
Milewskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan  Mirosław  Milewski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Plan  B  polega  na  tym,  że 
wybudowaliśmy drugą halę widowiskowo – sportową i tej informacji nie ujawnialiśmy Państwu. Ale 
mamy nadzieję że, jesteśmy na 100% przekonani, że ta za kilka dni zostanie dopuszczona do użytku.” 

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

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący!  Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Cieszę się, że usłyszałem przed chwilką w 
odpowiedzi  na  swoje  słowa  to,  co  Pan  wypowiedział,  czyli  powoli,  powoli  zbliżamy  się  do  celu,  
powoli,  powoli  zbliżamy się  do prawdy.  Powiedział  Pan  jedną  bardzo istotną  rzecz,  która  po raz 
pierwszy padła.  W sytuacji,  gdy dyskutujemy o przyszłości  finansów  miasta  Płocka,  a  mianowicie 
powiedział Pan, Panie Prezydencie, że w przyszłym roku planuje Pan jednak kredyty i obligacje, co 
prawda w wysokości nie większej niż 50% tegorocznych, ale to jest logiczne, ponieważ gdybyśmy 
zaciągnęli  zobowiązania  w  wysokości  100%  tego,  co  w  tym  roku,  to  przekroczylibyśmy,  jak  Pan 
zapewne wie,  limit  60% dochodów  własnych,  co jest ustawowo niedozwolone.   Ale nawet,  jeżeli 
zaciągniemy 40%, przepraszam, 50% tego, co w tym roku, czyli około 40 mln zł, to w tym momencie 
prognoza zadłużenia, którą Pan nas karmi, w cudzysłowie, od paru miesięcy, czyli spadek zadłużenia 
miasta  Płocka  w  przyszłym  roku  z  327  mln  do  313  mln  zł  jest  oczywiście  nierealny.  Zadłużenie 
wzrośnie przynajmniej o tych kilkadziesiąt milionów złotych i według mnie spokojnie przekroczy 350 
mln zł, o ile zaciągniemy zobowiązań tyle, ile Pan powiedział, czyli mniej więcej 50% tegorocznych. I  
tutaj powoli, powoli zbliżamy się do rzeczywistości. Oczywistą jest sprawą, Panie Prezydencie, że co  
roku do 15 listopada przedkłada Pan projekt Budżetu Miasta Płocka, natomiast prawdą jest też to, o 
czym Pan wspomniał,  a  co  jest  novum w tym roku,  a  mianowicie  zgodnie  z  ustawą o finansach 
publicznych po raz pierwszy władze samorządowe, nie tylko samorządowe, proszę Państwa, będą 
musiały przedstawić sztywną, zgodną z ustawą, wieloletnią, kilkuletnią prognozę zadłużenia miasta. I  
to jest dokument na który bardzo, bardzo czekamy, który po raz pierwszy dostaniemy, który będzie 
musiała zaopiniować Regionalna Izba Obrachunkowa i w którym to dokumencie nie będzie można 
już zafałszować rzeczywistości, czy też nie dopowiedzieć  rzeczywistości, może tak, bo ja bardziej w 
tym  kontekście  rozumiem  dialog  z  Panem  Prezydentem,  że  my  sobie  coś  nie  dopowiadamy. 
Dziękuję.”
               

2. aktualności  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr 
847)

Pan Tomasz  Kolczyński  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  zgłosił  autopoprawkę  do  projektu 
uchwały pomieszczonego na druku nr  847:

– w § 2 pkt. 4) wyraz Rady przenieść za wyrazy Nr 858/LVI/97, w pkt. 5) wyraz Uchwałą przenieść 
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przed wyrazy Nr 1098/LXVII/98,
– w § 3 w pkt 1) wykreślić jedną literkę z w zapisu: […] Rady Miasta Płocka z z dnia19 listoapada  

1996 roku [...],
– w § 4 pkt 5) wyraz Rady przenieść za wyrazy Nr 391/XXVII/08, a także wyraz  Rady przenieść za 

wyrazy Nr 447/XXXI/08.
3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 

848)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 848.

4. wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na 
okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 850)

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

Pani Radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała:  „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! 
Szanowni  Państwo!  […]  Panie  Prezydencie,  ja  mam  do  Pana  Prezydenta  pytanie.  Chodzi  mi  o 
przedszkole na osiedlu Podolszyce Południe. Na poprzedniej Sesji Pan wyraźnie podkreślił w swoim 
sprawozdaniu, że w tym roku na Podolszycach Południe powstanie przedszkole modułowe do końca 
tego roku.  Na moje pytanie,  czy Ratusz zdąży,  bo nie wiadomo, jaka będzie zima,  Pan Prezydent  
również podkreślił, że no problem, przedszkole powstanie. A w tej chwili to, co ja tutaj doczytałam, 
przedszkole  to  po  prostu  nie  powstanie.  Więc   ja  mam  do  Pana  Prezydenta  pytanie.  Panie 
Prezydencie,  wydaje  mi  się,  że  […]  powiedział  Pan  po  prostu  nieprawdę  tutaj  wobec  nas  tutaj  
wszystkich zebranych,  że  to przedszkole  powstanie.  Proszę powiedzieć,  gdzie jest prawda,  czy to 
przedszkole powstanie, czy nie, na jakim etapie są rozmowy, bo jeżeli nie powstanie, to się mówi, że  
nie powstanie.  A Pan w sprawozdaniu półrocznym pięknie powiedział, że to przedszkole powstanie.  
Więc gdzie jest prawda, Panie Prezydencie?” 

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

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Szanowni  Państwo  Państwo!  To,  co  Pani  Radna  mówiła,  jest  rzeczywiście  prawdą.  Pierwsze 
zapowiedzi i pierwsze plany, które były w związku z  budową przedszkola na Podolszycach Południe,  
mówiły  o  zakończeniu  budowy,  która  trwa tak  naprawdę trzy  miesiące,  w tym roku.  Niestety  od 
jakiegoś czasu mamy na różnych płaszczyznach do czynienia ze skargami różnych instytucji na trzy 
litery, na cztery, na pięć, na dziesięć. W tym przypadku ktoś się poskarżył, już nie będę mówił kto, do  
Urzędu Zamówień Publicznych. Choć w tym konkretnym przypadku nie była stosowana procedura 
zamówień publicznych, to jednak Urząd Zamówień Publicznych żąda, urząd centralny, żąda od nas 
dokumentów,  na  jakiej  zasadzie  przeprowadziliśmy  procedurę  wyłaniającą  wykonawcę  tego 
przedsięwzięcia.  Oczywiście  złożyliśmy  takie  dokumenty  czekając  na  szybkie  rozpatrzenie  sprawy 
wstrzymując nieco rozpoczęcie budowy. Gdy się dowiedzieliśmy, że ta procedura sprawdzania przez  
Urząd Zamówień Publicznych może potrwać pół roku, rok, w związku z  tym zdecydowaliśmy, że nie  
czekamy na ciąg dalszy,  rozpoczynamy budowę. Termin lipcowy jest podany tylko i  wyłącznie na 
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wszelki  wypadek,  gdyby  na  przykład  od  jutra  było  15-20  stopni  mrozu  i  nie  można  było  zrobić 
podstawy, czyli fundamentów, czyli prac ziemnych, fundamentów pod budowę przedszkola. Jeśli to 
się uda, a wszystko wskazuje na to, że tak, to część zewnętrzna, konstrukcja modułowa, w związku z 
tym może być wykonywana bez żadnych problemów pogodowych.  Wyposażenie również,  co jest 
rzeczą  oczywistą.  Dzisiejszy  zmodyfikowany,  w  związku  z   tym,  termin  oddania  do  użytku  tego 
przedszkola, to jest drugie półrocze … luty, od drugiego półrocza 2011 roku, chyba że, tak jak mówię,  
będzie  bardzo,  bardzo  ostra  zima,  która  nie  pozwoli  na  fundamentowanie,  wówczas  wiosna 
przyszłego roku.  Dziękuję.”

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

Pani  Radna  Elżbieta  Podwójci  –  Wiechecka powiedziała:   „Panie  Prezydencie,  ale  kwestia 
przedszkola to nie był  temat w tym roku.  To już w ubiegłym roku się mówiło,  że przedszkole  to  
powstanie,  będzie  oddane  na  250%,  albo nawet  na  więcej,  z  dniem  1  października.  To  nie  była  
kwestia umowy, ani rozmów tegorocznych. To były po prostu wcześniejsze. To gdzie jest, kto zawinił,  
że po prostu wypadła taka sytuacja, a nie inna? Dziękuję.”   

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

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Ja do 
Pana Prezydenta mam takie pytanie – jak się mają te billboardy, które  kiedyś Pan obywatel chyba 
Prezydent  Milewski  wywiesił  w  mieście  Płocku,  na  którym  było  napisane,  ile  to  pieniążków  jest  
przeznaczanych na oświatę, na przedszkola, bo tam były takie słupki bardzo wysokie. Jak te słupki 
wyglądają dziś, Panie Prezydencie? Czy ilość środków przeznaczonych na przedszkola jest w dalszym 
ciągu taka sama? A jeżeli jest inna, to może należałoby jednak tamtą informację sprostować.” 

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

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo!  Temat przedszkola na Podolszycach Południe to już  od kilku lat jest, Pani Radna,  
wałkowany. W ubiegłej kadencji udało się jedno zbudować.”

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

Pani Radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała:  „Chodzi o modułowe tylko.”

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

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział:  „Ja mówię w ogóle o potrzebie przedszkola. I od początku 
tej kadencji też o to zabiegam. I kwestia modułowego powstała wówczas, kiedy powstał pomysł, żeby 
zrobić  razem żłobek i  przedszkole,  bo my ciągle zapominamy o tym żłobku.  Nie wiedziałem, że 
koleżanka tutaj będzie o to pytać i złożyłem interpelację w tej sprawie, ale skoro już ten temat został  
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poruszony, to przy okazji też się dopytam. Tutaj, Panie Prezydencie, mamy projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmiany w poprzedniej uchwale i wyrazić mamy zgodę na zawarcie przez Gminę Płock 
umowy  na  okres  przekraczający  rok  budżetowy,  której  przedmiotem  jest  najem  4-oddziałowego  
żłobka i  4-oddziałowego przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe i  zaangażowanie na ten cel 
odpowiednich środków. Na 10 lat tutaj mamy rozpiskę. W uzasadnieniu mamy coś takiego: 
Wprowadzenie zmian do Uchwały Rady Miasta Płocka  […] z dnia 25 maja 2010 roku spowodowane jest  
m.in.:

1. planowanym rozpoczęciem terminu najmu obiektów od lipca 2011 roku […].
Czy mam to rozumieć, że od lipca 2001, jeżeli nie wydarzą się żadne kataklizmy, będzie już, 2011,  
przepraszam,  2011,  bardzo  przepraszam  […],  czy  to  znaczy,   że  to  jest  lipiec  2011  to  już  jest 
funkcjonowanie przedszkola, czy to jest dopiero odbiór i od września od nowego roku szkolnego by 
funkcjonowało? (Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: “Planuje się 
na luty.”) Czyli to jest maksymalny krańcowy okres, kiedy to przedszkole może funkcjonować, czyli 
jest  szansa,  że  nawet wcześniej,  rozumiem. (Pan  Tomasz Kolczyński  Zastępca Prezydenta Miasta 
Płocka powiedział: “Tak jest.”)Tak, dziękuję śliucznie i oczywiście proszę o odpowiedź na interpelację  
już tak dokładnie na piśmie.”

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

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo!  Lipiec 2011, tak jak powiedziałem, to jest absolutnie maksymalny czas, gdyby 
wydarzył się jakiś splot zupełnie nieprzewidzianych okoliczności typu zima, powódź i nie wiadomo 
jeszcze  co mogłoby się  wydarzyć.  Cykl  realizacyjny takiego przedszkola to jest trzy miesiące.  W 
związku z  tym  nawet gdyby była ostra zima, to rozpoczęcie w marcu pozwoli na uruchomienie tego  
przedszkola w maju przyszłego roku najpóźniej. To po pierwsze. Po drugie,  jeśli chodzi na wydatki na  
przedszkola w ciągu ostatnich ośmiu lat, wszystko jest do sprawdzenia. Z 18 na 42 mln. W tym roku 
będą te wydatki około  42 mln. To przedszkole nie wchodzi, nie było liczone do wydatków 42 mln na  
płockie  przedszkola,  dlatego że płatności  za przedszkole  modułowe rozpoczynamy od 2011 roku 
przez kolejne 10  lat.  W związku z tym to przedszkole  nie  jest  najzwyczajniej  w świecie  wliczane. 
Myślałem,  że  przyczyny  opóźnienia  wyjaśniłem  doskonale.  Gdybyśmy  budowali  w  technologii  
tradycyjnej  przedszkole, przy bardzo dobrym tempie i braku protestów, to jest co najmniej dwa lata.  
To przypomnę – jest 4-oddziałowe przedszkole i 4-oddziałowy żłobek z zapleczem rekreacyjnym i z 
pełnym  wyposażeniem,  jeśli  chodzi  o  gastronomię,  w  związku  z  tym  dużo  większe  niż  te,  które  
oddaliśmy przed chwilą na osiedlu Radziwie, dlatego że tam jest tylko i wyłącznie przedszkole. I co  
najmniej dwa lata proces inwestycyjny z projektowaniem i z wszystkimi, ze spełnieniem wszystkich 
wymogów  formalno  –  prawnych,  trwałby  co  najmniej  dwa  lata.  My  sobie  skracamy  ten  proces  
maksymalnie możliwie, dlatego że  są takie potrzeby, aby bardzo szybko uporać się z brakiem miejsc 
w  przedszkolach.  I  jestem  przekonany,  że  w  przyszłym  roku  nie  będzie  już  takiego  problemu  w 
związku z podjętymi działaniami projektowymi i wykonawczymi. Dziękuję.”     

5. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 
858)

Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Pani  Radnej  Elżbiecie 
Gapińskiej. 
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Pani Radna  Elżbieta Gapińska powiedziała:  „Szanowny Panie Przewodniczący!  Panie Prezydencie! 
Wysoka Rado! Jestem zmuszona dzisiaj zadać pytanie, które próbowałam na Komisji wczoraj Skarbu i  
Budżetu, niestety nie otrzymałam na nie odpowiedzi, mianowicie interesują mnie kwoty w wysokości 
1.055.000,00 zł, które są przeznaczone, zgodnie z tą uchwałą, na konserwację i bieżące utrzymanie 
oznakowania poziomego i pionowego. Dlaczego to są tak wysokie kwoty, tym bardziej, że w stosunku 
do  ubiegłych  one  wzrosły  mniej  więcej  o  10%?  Skąd  się  te  kwoty  biorą?  Proszę  o  wyjaśnienie.  
Dziękuję.”    

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

Pan Dariusz  Zawidzki  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Przewodniczący! 
Wysoka Rado! […] Chodzi o zwiększenie kwoty. Więc doszły nam nowe drogi, przecież cały czas w 
mieście budujemy. Przypomnę – w ogóle nawet przeprawa mostowa, która wcześniej w przetargach 
nie była uwzględniana, dzisiaj wymaga pielęgnacji zarówno pod kątem oznakowania poziomego, jak 
pionowego.  Drogi  lokalne,  wszelkie  zmiany  organizacji  ruchu,  których  teraz  jest  bardzo  dużo, 
spodziewamy się  więcej  w  związku chociażby  z  akcją  Gazety  Wyborczej,  bo  płocczanie  przysyłają 
nowe pomysły na nowe rozwiązania i uwzględniony jest również poziom inflacji, jak to co roku się 
odbywa.  Proszę  Państwa,  nie  jest  to  kwota  wiążąca,  bowiem  w listopadzie  będzie  rozstrzygnięty  
przetarg.  Spodziewamy  się,  że  będą  kwoty  nieco  wyższe,  niż  w  poprzedniej  ofercie,  dlatego 
próbujemy zabezpieczyć taką kwotę. Oczywiście, jeżeli przetarg rozstrzygnie się taniej, to mniejsze 
będą wydatki.”          

6. zmiany uchwały nr 678/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 r.  w sprawie 
określenia  zadań  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  przeznaczenia  na  nie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych na rok 2010 
(druk nr 849)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 849.

7. określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na 
terenie Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2011 roku (druk nr 851)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 851.

8. wyrażenia zgody na  przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji  przedsięwzięcia 
polegającego na przygotowaniu do realizacji,  a następnie – w przypadku uzyskania 
współfinansowania  ze  środków  finansowych  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  –  wspólnej  realizacji  Projektu  pn.:  „Termomodernizacja  budynków 
użyteczności  publicznej  na  terenie  gmin  Związku  Gmin  Regionu  Płockiego”  wraz  z 
Gminą Bielsk,  Gminą Bodzanów,  Gminą Gąbin,  Gminą Łąck,  Gminą Nowy Duninów, 
Gminą Słupno,  Gminą Stara Biała,  Gminą Wyszogród  i  ze Związkiem Gmin Regionu 
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Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (druk nr 852)

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

Pan Radny Piotr Nowicki  powiedział: “Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Ja 
chciałbym wrócić do pytania, które zadawałem wczoraj na Komisji Skarbu, nie wiem, czy zostało ono 
przekazane  do  właściwych  jednostek.  Pytanie  dotyczy  termomodernizacji  budynków,  ale  jakby 
troszeczkę  tylko  jest  związane  z  tym  punktem,  ale  nie  mniej  prosiłbym  o  tą  odpowiedź.  Nie 
uzyskałem jej wczoraj, więc chciałbym uzyskać tą odpowiedź dziś. Chodzi o coś takiego – czy prawdą 
jest,  że  w  momencie,  kiedy  były  uzyskiwane  środki  na  termomodernizację  budynków  wspólnot 
mieszkaniowych, to te środki, które zostały uzyskane, one zostały w rozliczeniu zaksięgowane jako 
środki przekazane do tych wspólnot przez gminę?”  

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

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  “Ja  próbuję  rozszyfrować 
pytanie. To znaczy, że  gmina przekazując środki na fundusz remontowy do wspólnot, tak....”

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

Pan  Radny  Piotr  Nowicki  powiedział:  “Nie,  może  ja  jeszcze  raz  opowiem,  bo  Pan  Prezydent 
wywołany  może  nie  usłyszał  dokładnie.  Wspólnoty  mieszkaniowe  uzyskały  dofinansowanie  na 
termomodernizację  swoich  obiektów  i  jakby  operatorem  była  jedna  ze  spółek  gminnych,  która 
występowała o te środki.  Wieść gminna niesie,  nie wiem, czy to prawda,  że  w momencie,  kiedy 
uzyskano te środki zewnętrzne, celowe, na termomodernizację, to te środki zostały przekazane do 
wspólnoty,  ale  zaksięgowane  jakby po stronie  gminy,  co  byłoby niewątpliwie  naruszeniem,  Pan 
Prezydent się  ze  mną zgodzi,  stanu prawnego,  bo powinny być przekazane na konto w całości 
wspólnoty,  a  nie  jako  środki  gminy.  Ale  widzę,  że  Pan  Prezydent  jest  zupełnie  zaskoczony  tym 
pytaniem.”     

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

Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: “Nie, Panie Radny, nie  wiem, 
jak akurat te środki były księgowane.  Proszę wybaczyć,  ale może taki  poziom szczegółowości  to 
trochę może w innym okresie. Ja muszę to sprawdzić po prostu. Ja nie wiem, nie  wiem jak czyni, co 
czyni  Pani  księgowa  akurat  z  tak  przekazanymi  środkami  i  proszę  wybaczyć,  ale  nie  jestem 
przygotowany, aby udzielić konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję.”
    

9. wyrażenia zgody na  przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji  przedsięwzięcia 
polegającego na przygotowaniu do realizacji,  a następnie – w przypadku uzyskania 
współfinansowania  ze  środków  finansowych  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
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Regionalnego  –  wspólnej  realizacji  Projektu  pn.:  „Termomodernizacja  budynków 
użyteczności  publicznej  na  terenie  gmin  Stowarzyszenia  Gmin  Turystycznych 
Pojezierza  Gostynińskiego”  wraz  z  Gminą  Gostynin,  Gminą  –  Miasto  Gostynin, 
Powiatem  Gostynińskim,  Gminą  Iłów,  Gminą  Łąck,  Gminą  Sanniki,  Gminą  Słubice, 
Gminą  Szczawin  Kościelny  i  ze  Stowarzyszeniem  Gmin  Turystycznych  Pojezierza 
Gostynińskiego  w  celu  realizacji  tego  Projektu  zgodnie  z  zapisami  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2007-2013  (druk  nr 
853)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 853.

10. wyrażenia zgody na  przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji  przedsięwzięcia 
polegającego na przygotowaniu do realizacji,  a następnie – w przypadku uzyskania 
współfinansowania  ze  środków  finansowych  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  –  wspólnej  realizacji  Projektu  pn.:  „Rewitalizacja  zabytkowych 
budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku” wraz z Płocką 
Galerią Sztuki, Muzeum Mazowieckim w Płocku i Teatrem Dramatycznym im. Jerzego 
Szaniawskiego  w  Płocku  w  celu  realizacji  tego  Projektu  zgodnie  z  zapisami 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2007-
2013 (druk nr 854)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 854.

11. wydania opinii  dotyczącej lokalizacji kasyna gry w hotelu „Płock” w Płocku przy Al. 
Jachowicza 38 (druk nr 855)

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poddał  pod  głosowanie  wniosek  o 
udzielenie głosu Panu Jackowi Pawelczukowi. 

W  wyniku  jednomyślnego  głosowania  Rada  Miasta  Płocka  udzieliła  głosu  Panu  Jackowi 
Pawelczukowi. 

Pan  Jacek  Pawelczuk przedstawiciel  firmy  Casinos  Poland  powiedział:   “Dzień  dobry.  Chciałem 
podziękować za możliwość zabrania głosu Państwu Radnym, władzom miasta. Chciałem powiedzieć,  
że oczywiście zapoznaliśmy się z projektami uchwał, które przewidują wydanie negatywnej opinii na 
temat tych lokalizacji, a w szczególności także z uzasadnieniami do tych projektów […],  bo wydaje  
mi się,  że problem właśnie tkwi  w tych uzasadnieniach i  widać tutaj  dosyć duże niezrozumienie 
istoty naszej działalności. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że temat jest kontrowersyjny, szczególnie w 
kontekście  wydarzeń,  które jakiś  czas  temu miały miejsce,  tzw.  afera hazardowa,  tzw.  automaty,  
które  rozpanoszyły  się  na  terenie  całej  Polski  stojąc  wszędzie  i  rodząc  rzeczywiście  bardzo 
negatywne skutki społeczne. Natomiast chciałem odnosząc się właśnie do dwóch w szczególności 
fragmentów  opinii,  przedstawić  sytuację,  że  jednak  my  to  jest  coś  zupełnie  innego.   Więc  tak, 
czytając uzasadnienia do tych projektów uchwał,  widzimy po pierwsze bardzo negatywną opinię 
Strazy  Miejskiej  w  Płocku,  gdzie  widzimy  możliwość,  przewidywane  są  możliwości  zagrożeń  w 
postaci  zakłócenia  spokoju  i  porządku  publicznego,  zanieczyszczenia  terenu,  dewastacji  mienia, 
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spożywania  alkoholu  na  zewnątrz  budynku  hotelu,  naruszenia  przepisów  bezpieczeństwa  i 
porządku w  ruchu drogowym,  rozbojów,  wymuszeń,  kradzieżami,  rozprowadzanie  zabronionych 
artykułów spożywczych  i narkotyków. Proszę Państwa, katastrofa po prostu. Natomiast my działamy 
w tej branży od lat 21 już prawie. W zasadzie lada dzień minie 21 rok od uruchomienia pierwszego  
legalnego kasyna w Polsce,  które uruchomiliśmy w Krakowie.  Tam tydzień,  dwa później,  zostało 
otworzone  największe,  najlepsze  kasyno  w  Polsce  w  hotelu  Mariott  w  Warszawie,  które  wciąż 
funkcjonuje.  To jest też nasze kasyno.  I  tak naprawdę oprócz tego mamy, łącznie mamy siedem  
kasyn w najlepszych miastach Polski. I tak naprawdę to my boimy się tych wszystkich ewentualnie 
zjawisk. Na przykład ostatnio mieliśmy propozycję lokalizacji w Gliwicach nieopodal bardzo znanej 
dyskoteki przy rynku gliwickim - dyskoteki Gwarek, i nie zdecydowaliśmy się na tą lokalizację, bo to  
my się obawiamy ewentualnie takich zjawisk, które są tutaj opisane w tej opinii, a które kojarzą się 
raczej właśnie z miejscami typu dyskoteki, kluby, kluby techno, czy nawet te nieszczęsne punkty gier 
na salonach o niskich nominałach. To, o czym mówię, to są te nieszczęsne trzy automaciki na stacji  
benzynowej i w sklepie, które stoją wszędzie poza kontrolą. To o czym mówię, to są te nieszczęsne 
trzy automaciki na stacji benzynowej i w sklepie, które stoją wszędzie poza kontrolą i  psują nam 
opinię i całej branży. Na szczęście 1 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa o grach 
hazardowych, nowa w zasadzie weszła w życie ustawa o grach hazardowych, która reguluje rynek 
hazardu w Polsce i ta ustawa przewiduje likwidację, znaczy możliwość działania tylko i wyłącznie do 
wygaśnięcia  obecnie  posiadanych  licencji  przez  wszystkie  inne  konkurencyjne  dla  kasyn  formy 
hazardu takie jak salony gier na automatach. I te właśnie automaty, które stoją wszędzie w takich 
miejscach, gdzie, jak uważamy, stać nie powinny. I teraz co mamy w Płocku. W Płocku, na chwilę  
obecną, mamy dwa salony gier na automatach, które konkurencyjne firmy dla nas prowadzą oraz 
sporą ilość  tego typu automatów.  Jeżeli  Państwo wydacie negatywne opinie,  nie tylko nam, ale 
ewentualnie następnym podmiotom, które chciałyby otworzyć kasyno w Płocku, to oczywiście Płock 
teoretycznie  nie  będzie  miał  jakiejkolwiek  formy  hazardu  u  siebie,  bo  tamte  salony  i  automaty  
zostaną zamknięte w momencie, kiedy wygasną im licencje. Nie wydacie Państwo opinii na kasyno,  
nie będzie kasyna, bo jest to warunek konieczny, oczywiście.  Natomiast chciałem powiedzieć że, 
tutaj  się  odniosę  do  opinii  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku,  która  także  rekomendowała 
negatywnie nasz wniosek i jako jeden z ważnych czynników wykazała skutki związane z problemami 
społecznymi  i  zdrowotnymi,  w  tym  z  problemami  uzależnień.  Niestety  nie  żyjemy  na  wyspie 
szczęśliwości,  że  jeżeli  nie  będzie  kasyna,  to  nie  będzie  hazardu.  My  obserwujemy  już  zjawiska 
powstawania  ponownie  szarej  strefy  w  miejsce  tych  likwidowanych  automatów  o  niskich 
nominałach. To są formy hazardu udające na przykład kafejki internetowe, czy wręcz automaty, które 
udają  zręcznościowe,  a  nimi  nie  są.  Rozwija  się  także  bardzo mocno  hazard  internetowy  mimo 
teoretycznego  zakazu  w  ustawie  o  grach  hazardowych.  I  ja  chciałem  powiedzieć,  że  my  tak 
naprawdę to  jesteśmy najbardziej  kontrolowaną  cywilizowaną formą hazardu,  jaka jest  możliwa. 
Żeby wejść do kasyna, trzeba się zarejestrować. Miejsce, w którym prowadzimy działalność, to nie jet 
to, co możecie, nie wiem, jeżeli ktokolwiek był w Płocku w którymś z tych salonów gier, to to są 
rzeczywiście takie, nie wiem, jaskinie hazardu, jak to nazwać. Miejsca, w które ja osobiście niechętnie 
bym do nich wchodził. Nie czułbym się tam po prostu bezpiecznie. Natomiast kasyna, po pierwsze, 
każdy  kto  wchodzi  jest  automatycznie  rejestrowany.  Po  drugie  -  w  kasynach  mamy  obowiązek 
rejestracji wszystkiego, co się dzieje na terenie kasyn, wszystkich gier, wszystkich wpłat, wszystkich 
wypłat  i  musimy  przechowywać  ten  obraz.  Do  niedawna  przechowywaliśmy,  jeszcze  wciąż 
przechowujemy przez okres  30  dni.  Nowelizacja  przepisów  ustawy,  która  lada chwila  wejdzie  w 
życie,  przewiduje,  że musimy ten obraz przechowywać przez 3 lata.  Chyba nikt w Polsce nie ma 
takich  obostrzeń.  Każda  transakcja  praktycznie  rejestrowana  jest  i  przesyłana  do  Głównego 
Inspektora Informacji  Finansowej.  Jesteśmy po prostu bardzo kontrolowani.  Więc z jednej strony 
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mamy te utrudnienia dostępu,  z  drugiej  strony tak naprawdę to nasze badania wykazują,  że do 
kasyna nie  wchodzą klienci, którzy spontanicznie z ulicy widzą: o, jest kasyno, to tam wejdziemy. To 
są wcześniejsze decyzje. I wiemy także, bo mamy ten obowiązek rejestracji, o którym mówiłem, że 
wielu klientów kasyna warszawskiego z hotelu Mariott przyjeżdża do nas z Płocka. Czyli jakby w tym 
momencie jakby ułatwiamy może im dostęp, ale to nie są ludzie, którzy w związku z tym wpadną w  
uzależnienie hazardowe, tylko to są gracze, klienci, którzy raz na jakiś czas po prostu nas odwiedzają. 
Chcę  też  zwrócić  uwagę,  że  kasyno  to  nie  jest  tylko  gra.  W  naszych  kasynach  na  przykład 
organizowane  są  imprezy.  Wynajmujemy  po  prostu  na  imprezy  typu:  wieczór  panieński,  na 
konferencje,  turnieje  szachowe,  turnieje brydżowe,  imprezy  firmowe,  gdzie  ludzie  tam sobie dla 
przyjemności  mogą zagrać na stole  na gadżety,  oczywiście nie wydając żadnych pieniędzy i  nie 
wygrywając  żadnych  pieniędzy,  bo  to  jest  zabronione.  Więc  chciałem  dlatego  do  tych  obydwu 
wniosków się odnieść, że one nie do końca są takie prawdziwe i wydaje mi się, że właśnie to było 
jakieś takie skrzywienie, które mogło powstać na skutek obserwacji istniejących obecnie w Płocku 
salonów  gier  na  automatach.  Nie  wiem,  czy  jeżeli  ktoś  z  Państwa  chciałby  jakieś  bardziej  
szczegółowe pytania, to też bym chciał skorzystać z możliwości i udzielić odpowiedzi."

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

Pani  Radna  Elżbieta  Podwójci  –  Wiechecka powiedziała:  "Ponieważ ja  będę głosowała  za  tym, 
żeby ...  znaczy  się,  będę głosowała przeciw tej  uchwale,  bo uważam, że w Płocku powinno być 
kasyno z prawdziwego zdarzenia. Ja, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, 
Szanowni Państwo Radni, ja uważam, że mamy XXI wiek i nie możemy z naszego miasta robić miasta  
średniowiecznego, jakiegoś czarnogrodu. Uważam, że dla mnie w tej uchwale najbardziej wiążące 
jest wydanie opinii  przez Komendę Miejską Policji  w Płocku. […] Ja mam do Pana pytanie – czy 
wewnątrz jest ochrona? Wydaje mi się, że na pewno do takiego kasyna, gdzie potrzeba jest dużo 
pieniędzy, nie wchodzą obwiesie, przepraszam za takie nieeleganckie stwierdzenie, manele, czy jak 
im tam, menele, przepraszam, przepraszam bardzo. Wydaje mi się, że nie można się sugerować tym, 
że na Jachowicza jest Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka. Wydaje mi się, że dziecko, które 
ma 10 lat i śpiewa piosenkę "Hej, przeleciał ptaszek", nie pójdzie do .... niestety, ale z tego tak wynika, 
bo to jest bardzo śmieszne tutaj  to uzasadnienie ....  nie pójdzie, słuchajcie Państwo, do kasyna, czy  
młodzież z Liceum Małachowskiego, jeśli chodzi o drugą lokalizację. Szanowni Państwo, ja uważam, 
że po prostu ta uchwała ....  kasyno powinno być w Płocku.  Po co na przykład sobie Pani Radna 
Podwójci  jeszcze obecna ma jechać w tym roku do Warszawy,  kiedy bym poszła,  zobaczyła,  jak 
wygląda kasyno w Płocku. Dziękuję."

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi Pawelczukowi.

Pan  Jacek  Pawelczuk przedstawiciel  firmy  Casinos  Poland  powiedział:   “To  znaczy  tak.  Ja  po 
pierwsze chciałem się odnieść do dzieci. Obowiązek rejestracji, o którym mówiłem, powoduje że nie 
ma szans do kasyna, w przeciwieństwie, znowu podkreślę, do tych automatów, które stoją gdzieś  
tam po osiedlach, nie ma szans wejść nikt, kto nie ma ukończonych 18 lat, bo bez dowodu nikt nie 
wejdzie  nawet,  jak  ma  brodę  do  pasa,  bo  mamy  po  prostu  obowiązek  wylegitymowania  i  
zarejestrowania danych personalnych wszystkich, którzy wchodzą do kasyna, także obrazu wideo z 
tego wejścia do kasyna, bo organy kontrolne później lubią sprawdzać często nas, kto był, co robił i 
dlaczego. Natomiast, jeżeli chodzi o to, kto i jak do kasyna, do tych obwiesiów, tak, jeżeli można się 
odnieść,  to  przez  wiele  lat  w  naszych  kasynach  funkcjonował  obowiązek  wejścia  do  kasyna 
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wyłącznie w stroju typu marynarka, krawat. My kilka lat temu zrezygnowaliśmy z tego, bo jednak 
kanony ubioru trochę się zmieniają. I na przykład w hotelu Marriot w Warszawie często chcieli wejść 
do  kasyna  mieszkańcy  hotelu,  którzy  mieli  na  sobie,  nie  wiem,  sportowe  buty  i  jeansy,  które 
kosztowały pięć razy drożej, niż typu marynarka i krawat i powodowało to niepotrzebne napięcia. 
Więc  ten  wymóg  jest  zniesiony.  Natomiast  osoby,  które  po  pierwsze  zachowują  się  w  sposób 
niewłaściwy, są usuwane z naszych kasyn. Oczywiście jest wewnętrzna ochrona, jest stały nadzór,  
który monitoruje także to, co się dzieje obok stołów. I osoby takie źle by się czuły wręcz w naszych 
kasynach,  bo  to  też  inny  typ  wnętrz  niż  te,  które  znamy  chociażby  z  tych  salonów  gier  na 
automatach. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na zewnątrz, to jakby w naszym interesie też, to nie jest 
tak,  że  my  jesteśmy  instytucją  dobroczynną,  ale  w  naszym  interesie  jest  zapewnienie  także 
bezpieczeństwa obok kasyna,  żeby goście,  którzy,  nie wiem, wieczorem  podjadą samochodem i 
zaparkują go tam i chcą wyjść i wrócić do tego samochodu, żeby nie obawiali się tego zrobić. Bo 
jeżeli coś by tym pojazdom miało się stać, czy jakieś zagrożenia ich mogłyby czekać, to po prostu nie  
mielibyśmy  ...  nie  byłoby  sensu  funkcjonowania,  bo  nikt  by  do  nas  nie  przyszedł.  Więc  z  tego 
powodu wszędzie też dbamy o bezpieczeństwo na zewnątrz ośrodków."

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Wiesławowi 
Kossakowskiemu. 

Pan Radny Wiesław Kossakowski powiedział: "Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowna 
Rado! Ja nie mam pytania.  Brakuje mi tylko w tym uzasadnieniu do jednej i  do drugiej  uchwały  
pewnego opracowania, czy pewnych informacji, które by mówiły o tym, jaki wpływ otwarcia kasyna,  
gdzie wiadomo, że przyjeżdżają ludzie z odpowiednim portfelem grubym,  żeby zagrać w ruletkę, 
czy w jakąś inną grę, jaki to ma wpływ na turystykę, gdzie w tej chwili w Płocku idziemy, idziemy w  
dość dobrym, dobrym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój turystyki. I tu nie pokusiliśmy się o to, ile osób  
może przyjechać do Płocka, może zostawić tu pieniądze nie tylko w kasynie, ale w jakiś hotelach, czy 
innej infrastrukturze, która u nas w mieście jest. I myślę, że takie opracowanie na podstawie innych 
miast, gdzie funkcjonują kasyna, byłoby dość takie ciekawe, że tak powiem. Dziękuję.” 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi Pawelczukowi.

Pan Jacek Pawelczuk przedstawiciel firmy Casinos Poland powiedział:  „Znaczy ja  w ogóle jeszcze 
mogę jeżeli do tego się odnieść. My nie bez powodów w hotelach te dwie nasze lokalizacje żeśmy  
przewidzieli. Po pierwsze hotel stanowi jakąś tam kolejną barierę, gdzie nie wchodzi tak człowiek 
bezpośrednio z ulicy. Mamy dobre doświadczenia. Jeżeli jest ta kolejna bariera wewnątrz drugiego 
budynku, trzeba jeszcze przez coś przejść, żeby wejść, więc to jakby dodatkowo ten taki poziom 
bezpieczeństwa i pewną selekcję gości. Po drugie obydwa hotele, w przypadku jeżeli zaistnielibyśmy 
w jednym, bądź w drugim, przewidują pewną rozbudowę. I my osobiście lokując nasze kasyno w 
hotelu liczyliśmy na to, że na przykład hotel Starzyński, wiadomo, powstaje ta przystań na dole, jest  
tam  spory  ruch  turystyczny.  Jeżeli  chodzi  o  hotel  Płock,  także  byłby  ten  hotel  rozbudowany  w 
przypadku naszego tam istnienia i liczyliśmy na to, że goście hotelowi też byliby jakąś tam kategorią 
naszego klienta.  I niewykluczone, że przyciągnęlibyśmy także pewną ilość gości hotelowych, bo tak 
wszędzie  się  dzieje  tam,  gdzie  funkcjonujemy.  W  większości  miejsc  funkcjonujemy  w  hotelach 
właśnie.”

Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Pani  Radnej  Barbarze 
Smardzewskiej – Czmiel. 
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Pani Radna  Barbara Smardzewska – Czmiel powiedział:  „Proszę Państwa projekty,  oba projekty 
uchwał,  bo chyba skupiliśmy się  tak  globalnie  na  obiema propozycjami  uchwał,  były  omawiane 
przez Komisję Inwestycji. Komisja Inwestycji zagłosowała pozytywnie oba projekty uchwał, czyli to  
co  jest  w  uzasadnieniu,  żeby  zaopiniować  negatywnie.  Proszę  Państwa,  żyjemy  w  czasach 
demokracji.  Każdy  ma  prawo  wypowiadać  swoje  opinie.  Ja  szanuję  to,  co  Pani  Ela  Podwójci  –  
Wiechecka  koleżanka  nasza  radna  powiedziała  przed  chwilą,  wyraziła  zapewne  swoje  zdanie.  I  
szanuję to i  przyjmuję do wiadomości.  Natomiast,  proszę Państwa, my nie jesteśmy adwokatami 
kasyna, czy przedstawicieli firm, które te kasyna chcą u nas ulokować. Jesteśmy natomiast wybrani,  
żeby pilnować interesu i  bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.  A tutaj  przyznam, że nie 
przekonał mnie Pan do końca, że to wszystko będzie tak bardzo bezpieczne. My nie wchodzimy 
oczywiście w sferę tego, co się będzie działo w kasynie. Mnie nie interesuje, co się dzieje w kasynie,  
tylko to co się dzieje wokół kasyna i  to co się dzieje po wyjściu ludzi,  których Pan przed chwilą 
powiedział,  że jeżeli ktoś będzie się źle zachowywał, Pan po prostu go wyrzuci z kasyna, i  co się 
wówczas będzie działo z takim człowiekiem i jak on wówczas będzie się zachowywał w stosunku do 
ludzi,  którzy  tam  mieszkają,  przechodzą,  itd.  Nie  do  końca  jestem  przekonana,  proszę  Pana, 
ponieważ to co w opinii swojej napisała Straż,  to co napisał w swojej opinii Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, nosi znamiona prawdy. To się wcale nie musi tak wydarzyć, że tam będą bijatyki, bo ja 
rozumiem, że poziom gości jest z  wysokiej półki i oni nie będą robić burd i różnych tam sytuacji  
niesprzyjających. Natomiast nie należy tego wykluczyć. A my jesteśmy, i proszę zwrócić na to uwagę,  
my  jesteśmy  od  tego,  żeby  wszystkie  te  sytuacje  i  ewentualności,  które  są  zagrożeniem 
potencjalnym, być może, że hipotetycznym, ale są, tego nie można wykluczyć, żeby chronić naszych 
mieszkańców przed tym wszystkim. W związku z tym nasza rozbieżność zdań i nasze wątpliwości,  
które musi Pan zrozumieć i przyjąć.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi Pawelczukowi.
 
Pan  Jacek  Pawelczuk przedstawiciel  firmy  Casinos  Poland  powiedział:  „Tak,  oczywiście  to  jest 
zrozumiałe. Może ja niezbyt dokładnie się też precyzyjnie wyraziłem. […] Więc, jeżeli chodzi o to  
bezpieczeństwo,  to  nie  jest  do końca tak.  Ja  tak  jak  powiedziałem,  funkcjonujemy w tej  branży 
ponad  20  lat  i  bardzo  rzadko  zdarzają  się  sytuacje  jakieś  takie  budzące  bardzo  duże  jakieś 
zagrożenie,  czy  kontrowersje.  I  w takich sytuacjach,  to nie  jest  tak,  że  my po prostu  kogoś,  kto 
zachowuje  się  agresywnie,  wyrzucamy  na  ulicę,  koniec,  kropka.  Czekamy  na  przyjazd  policji.  
Informujemy zawsze policję, która zajmuje się taką osobą. To nie jest tak, że my kogoś za drzwi i już 
się niczym nie martwimy. Natomiast większość tych sytuacji, o których mówiłem, które też nie są 
częste, że kogoś po prostu usuwamy z kasyna, to dotyczy jakiś tam naprawdę spraw niebudzących 
naprawdę  zagrożenia  i  niewymagających  tego.  Nie  wiem,  ktoś  usiłuje  komuś,  nie  wiem,  ukraść 
żeton, to dostaje zakaz wstępu do kasyna na rok i po prostu nie ma go tam. Czy, nie wiem, żąda 
alkoholu, kiedy jest pijany. My nie tolerujemy ludzi upijających się w kasynach.”

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

Pani Radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „Tutaj do koleżanki Basi ja mam pytanie 
[…] Koleżanka powiedziała, że mieszkańców Płocka itd., ale słuchaj Pani Przewodnicząca, wydaje mi 
się, że o 2.00 w nocy czy o 1.00, to nie chodzi cały Płock, chodzi kilka osób i to nie można myśleć o 
bezpieczeństwie naszego miasta, naszych mieszkańców. I wydaje mi się, że taka osoba, która jest 
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wyrzucona z kasyna, bo się nieelegancko zachowywała, to wydaje mi się, że to osoba na jakimś tam 
poziomie, ale może wypiła kielicha za dużo, to jest wyproszona. Oczywiście komuś coś powiedziała. I  
taka osoba, uważam, nie sprawia aż tak wielkiego niebezpieczeństwa dla osoby, która w tym czasie 
przechodzi. Dziękuję.”

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

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Moja wypowiedź nie będzie pytaniem do 
Pana, więc nie oczekuję tej odpowiedzi z Pana strony. W tych wszystkich materiałach dotyczących 
tych dwóch uchwał, bo one są do siebie bliźniaczo podobne, brakuje mi, proszę państwa, otoczki 
prawnej. Na szczęście zadając pytania na komisjach, zadając pytania na jednej komisji, na drugiej, 
dzień później otrzymaliśmy już część odpowiedzi, ale to jest według mnie już bardzo, bardzo ważne i 
ja podejrzewam, że jeszcze nad tego typu projektami uchwał będziemy rozmawiać jako Rada Miasta 
Płocka, więc prosiłbym w przyszłości, żebyśmy dostawali więcej informacji na temat obowiązujących 
limitów, wykorzystanych limitów, liczby kasyn w innych miastach podobnych do Płocka. Poza tym to 
jest naprawdę bardzo ciekawa analiza porównawcza, bo dopiero w trakcie pytań dowiedzieliśmy się,  
że w województwie mazowieckim istnieje chyba jeden wolny limit jeszcze w chwili  obecnej. Tak 
przynajmniej słyszeliśmy. Myślę, że mając pełną wiedzę na ten temat, zadając dodatkowe pytania, 
mielibyśmy  być  może  bardziej  precyzyjnie  rozjaśniony  temat.  Ja  powiem  szczerze,  że  z  każdą 
komisją czuję, że mam większą wiedzę na ten temat, ale jeszcze dzisiaj nie czuję, że mam ją pełną.  
Dziękuję bardzo.”

Pan Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Pani  Radnej  Barbarze 
Smardzewskiej – Czmiel. 

Pani Radna  Barbara Smardzewska – Czmiel  powiedziała: „Ja tylko tak do Eli, do mojej koleżanki 
Radnej. Ja oczywiście mówiąc o tym, tymi wątpliwościami się z Państwem dzieląc, nie miałam na 
myśli  skali  problemu,  skali  problemu,  czy  to  dotyczy  10,  100,  czy  ileś  tam,  tylko  sytuacji  i  
ewentualności  jej  zaistnienia,  a  tego się  nie  da wykluczyć.  A skoro ja  jestem przy  głosie  i  skoro  
mówimy na ten temat,  to ja  bym od razu chciała przeskoczyć do drugiej  uchwały,  do drugiego 
projektu uchwały i zadać pytanie, być może że retoryczne i nikt mi w tej chwili nie odpowie, ale są  
wśród  nas  przedstawiciele  Rady  Mieszkańców  Osiedla  Stare  Miasto,  chciałabym,  ponieważ  Rada 
Mieszkańców wyraziła pozytywną opinię, i chciałabym się zapytać, czy może Państwo macie wiedzę, 
na podstawie czego Rada Mieszkańców Osiedla zbudowała sobie pozytywną opinię odnośnie tej 
lokalizacji i czy ta opinia była skonstruowana na podstawie konsultacji  z mieszkańcami, aczkolwiek 
zdaję  sobie sprawę,  że hotel  Starzyński  nie  jest  usadowiony wśród mieszkańców,  wśród bloków 
mieszkalnych, natomiast nie należy eliminować mieszkańców ulicy Piekarskiej, którzy są, rzekłabym, 
w  najbliższym  sąsiedztwie  również  tego  kasyna  i  mają  prawo  również  wiedzieć  o  tym  i  się 
wypowiedzieć na ten temat.”

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Szanowni Państwo, ja troszeczkę przysłuchiwałam się tej 
dyskusji. Ja mam już wyrobione zdanie w przeciwieństwie do Pana Przewodniczącego. Natomiast 
troszeczkę jestem zdruzgocona tym, co Pani Ela Podwójci opowiada w tym momencie. Bo nie wiem 
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dlaczego,  znaczy mam takie też  może retoryczne pytanie,  dlaczego Pani  Radna jest nagle  takim 
adwokatem kasyn w mieście Płocku. Myślę, że my jako radni, powinniśmy być, Pani Radna, przede 
wszystkim  adwokatami  mieszkańców  miasta  Płocka.  Dla  mnie  jest  przede  wszystkim  w  tym 
momencie ważne spokój i bezpieczeństwo mieszkańców Płocka i również w sąsiedztwie którego ma 
się zlokalizować jedno z tych kasyn, czyli w sąsiedztwie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca. I tutaj  
dziwię się akurat Pani Radnej Podwójci, która jest wychowanką, tak naprawdę, Harcerskiego Zespołu 
Dzieci  Płocka  i  nie  przeszkadza  jej  sąsiedztwo  kasyna.  I  nie  jest  to  tak,  Pani  Radna,  że  osoby 
wychodzą tylko o 2 bądź 3 w nocy z tego kasyna, bo niech Pani sobie wyobrazi fakt, że rzeczywiście 
ktoś zakłóca porządek, wzywana jest policja,  oczywiście angażowana policja,  policjanci,  którzy są 
opłacani również z naszych podatków ,Pani Radna, czyli są wzywani dlatego, żeby uspokoić osoby,  
które zakłócają porządek. Natomiast  są w sąsiedztwie,  proszę również zauważyć,  że znajdują się 
budynki mieszkalne, i to w bardzo bliskim sąsiedztwie. Ja akurat odbieram sygnały od mieszkańców 
sąsiednich budynków, między innymi z  Obrońców Westerplatte  i  Kochanowskiego,  którzy akurat 
sprzeciwiają się temu sąsiedztwu. Akurat mam na myśli w tym momencie Al. Jachowicza. I ja akurat  
będę głosowała za tą uchwałą,  czyli  jestem przeciwko lokalizacji  kasyna w mieście Płocku z tego 
tytułu, że jestem przede wszystkim adwokatem mieszkańców Płocka, a nie kasyn, które chcą jakby 
mieć tutaj pewną bazę, tak jak Pan sam powiedział i Państwo Radni podkreślają, że mieszkańcy będą, 
czy też przyjezdni, czy też mieszkańcy Płocka będą zostawiać tutaj pieniądze. Szanowni Państwo! Ja  
jestem przede wszystkim adwokatem mieszkańców i dla mnie jest najważniejsze w tym momencie 
bezpieczeństwo  i  spokój  tych  mieszkańców,  którzy  przede  wszystkim  mieszkają  w  sąsiedztwie 
prawdopodobnej lokalizacji, tej którą mamy w uchwale tych kasyn. Dziękuję.”

Pan  Jacek  Pawelczuk  przedstawiciel  firmy  Casinos  Poland  powiedział:  „Chciałem  bardzo 
podziękować za umożliwienie mi przedstawienie sprawy. Dziękuję.”

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję  za  obszerne 
wyjaśnienia [...]”

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

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Szanowni Państwo! Ja w telegraficznym skrócie chciałbym, a w zasadzie winien jestem takie moje 
osobiste uzasadnienie dla tego, że rekomendowałem takie, a nie inne projekty uchwał. I chciałbym 
Państwu powiedzieć,  co przede wszystkim mną powodowało.  Te argumenty,  które są zawarte w 
uzasadnieniu całkowicie je podzielam, natomiast na plan pierwszy dla mnie osobiście wysuwa się 
uzależnienie. Nie oszukujmy się, jeśli ktoś był w kasynie, a ja byłem, to wiem, kilka lat temu, jak może 
to  wpłynąć  negatywnie  na  uzależnienie.  Ale  proszę  bez  złośliwości,  wygrałem  20  zł,  więc 
opanowałem się, a wygrywałem już co najmniej 2 tys. Znam co najmniej kilka osób, które na wiele,  
wiele lat unieszczęśliwiły swoje rodziny. Znam wielu piłkarzy Wisły Płock,  którzy spędzali dużo czasu 
w  kasynach,  takich  czy  innych,  nieważne  jakich,  jakie  skutki  były  na  boiskach  i  w  rodzinach,  
widzieliśmy  i  możemy  się  domyślać.  Nie  chcę,  powtarzam  jeszcze  raz,  nie  chcę  brać 
odpowiedzialności  za nieszczęścia ludzkie,  które wiążą się z uzależnieniem.  To jest podstawowy 
argument, którym kierowałem się przedstawiając taki, a nie inny projekt, takie a nie inne projekty, bo  
dotyczy dwóch uchwał. To po pierwsze. Po drugie - przysłuchując się tej dyskusji i szczególnie mojej 
ulubionej  Radnej  Pani  Eli  Podwójci,  nie  chciałbym,  Droga  Pani  Radna,  żeby  miasto  Płock,  żeby 
nowoczesność miasta Płocka, kojarzyła się z kasynami, być może później z miękkimi narkotykami i 
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wieloma  innymi  takimi  rzeczami.  Chciałbym,  żeby  nowoczesność  miasta  Płocka  kojarzyła  się  z  
nowoczesnym  mostem,  amfiteatrem,  na  światowej  klasie  organizowanymi  imprezami,  żeby 
nowoczesność Płocka była przekazywana poprzez nasze zabytki i wiele innych ciekawych rzeczy, a 
nie taka nowoczesność. Nie tłumaczmy nowoczesnością i wolnością ludzką, do której każdy z nas ma 
prawo, różnych tego typu działań, bo to jest takie naginanie argumentacji pod jakieś potrzeby, bądź 
pod bieżące emocje, które nas czasami ogarniają. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o sprawy limitów i 
tego, co funkcjonuje w Polsce, jeśli chodzi o kasyna, to w województwie mazowieckim funkcjonuje 
ich na przykład siedem, jest jeden limit wolny i wszystkie funkcjonują  w Warszawie. Nie ma miast  
średniej wielkości poza typowo turystycznymi, bardzo turystycznymi, jak Sopot, gdzie funkcjonują 
kasyna. Mało tego, są limity, które są w ogóle czasami niewykorzystane, na przykład województwo 
lubelskie trzy, wykorzystanie limitu - zero. Jest kilka takich województw. W związku z tym, Drodzy 
Państwo, to nie jest produkt, który przyciągnie turystów. To jest produkt typowo biznesowy, który 
może  zafunkcjonować,  jeśli  jakiś  ciekawy  produkt  turystyczny  się  w  danym  mieście,  w  danej 
miejscowości, w danym województwie, rozwija. Ale przede wszystkim, jeszcze raz przede wszystkim, 
względy  społeczne  i  uzależnienie  było  motywem  tego,  że  ja  nie  chciałbym  wziąć  na  siebie 
odpowiedzialności za ludzkie nieszczęścia.  Dziękuję.”

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

Pani  Radna  Elżbieta  Podwójci  –  Wiechecka  powiedziała:  „Panie  Prezydencie,  ja  chciałam 
powiedzieć, że mi Warszawa kojarzy się z Łazienkami, ze wspaniałymi zabytkami, ale zdecydowanie 
nie z kasynem. Płock w większości mieszkańcom w ogóle naszej Polski kojarzy się z Petrochemią, a  
na  pewno  nie  będzie  się  kojarzył  z  kasynem.  Sopot  –  molo.  Kraków  –  inne  zabytki.  Wymieniać 
więcej? Chyba nie. Dziękuję.”         

Pan  Tomasz Korga  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: “Proszę Państwa, omówiliśmy 
bardzo  dokładnie  dwa  punkty  dzisiejszej  Sesji   11   i  12  w  sprawie   wydania  opinii  dotyczącej 
lokalizacji kasyna gry w hotelu „Płock” w Płocku przy Al. Jachowicza 38 i wydania opinii dotyczącej  
lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Starzyński” w Płocku przy ul. Piekarskiej 1. […]”  

12. wydania  opinii  dotyczącej  lokalizacji  kasyna  gry  w  budynku  hotelu  „Starzyński”  w 
Płocku przy ul. Piekarskiej 1 (druk nr 856)

Projekt uchwały został omówiony w ppkt. 12.

13. przyjęcia  „Programu  współpracy  Gminy  -  Miasto  Płock  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2011 
rok” (druk nr 857)

Pan Piotr Kubera  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawkę do załącznika projektu 
uchwały pomieszczonego na druku nr 857 – w § 10 pkt. V pkt. 20 wyraz tradyscji zamienić na wyraz 
tradycji,  a  także  w  pkt  10  w  §  17  wyrazy:   zastępca  przewodniczącego,  zapisać:  Zastępca  
Przewodniczącego.
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14. zmiany Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku w 
sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2010 – 
2014 (druk nr 860)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 860.

15. sprzedaży  w  formie  bezprzetargowej  nieruchomości  zabudowanej  stanowiącej 
własność Gminy – Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka oznaczonej jako 
działka nr 742/1 (druk nr 861)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 861.

16. sprzedaży  w  formie  bezprzetargowej  części  nieruchomości  niezabudowanej 
stanowiącej  własność Gminy – Miasto Płock położonej w Płocku przy ul.  Otolińskiej 
oznaczonej jako działka nr 152 (druk nr 862)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 862.

17. skargi Pana Rafała Jeznacha zam. w Płocku (druk nr 863)

Pani Radna Elżbieta Gapińska powiedziała: “Być może, Panie Przewodniczący, powtórzę to, co już 
kilkakrotnie  mówiłam  w  przypadku  podobnych  sytuacji  –  mianowicie,  ponieważ  nie  wszyscy 
jesteśmy członkami Komisji Rewizyjnej, chciałabym, żeby ktoś z Komisji Rewizyjnej, albo ewentualnie 
ktoś z Państwa, naświetlił nam ten problem. Dziękuję.

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: “Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Niezbyt, powiem 
szcerze,  wiem co tutaj  jest  do naświetlania.  Po prostu sprawa jest tego typu, że mieliśmy opinię 
prawną,  że  my  nie  jesteśmy  organem  władnym  zajmować  się  tą  skargą  i  jest  to  w  gestii  Sądu  
Administracyjnego.  Taka  była  wykładnia  Pana  mecenasa.  Poproszę  o  potwierdzenie,  jeżeli  będą 
jeszcze jakieś wątpliwości. Wysłuchaliśmy sprawy, ale zająć stanowiska innego nie mogliśmy. I stąd 
jest taki,  a  nie inny.  Tam chodziło o to,  że Pan Jeznach złożył  skargę na Prezydenta,  bo zostało  
przekroczone siedem dni, kiedy on prosił o jakiś wypis, o ile dokładnie pamiętam, z księgi. Jeżeli coś,  
to  bardzo  proszę  Pana  mecenasa  o  dokładne  wytłumaczenie.  Został  ten  siedmiodniowy  termin 
przeroczony i  stąd  skarga na Prezydenta,  która nie powinna trafić do naszej Komisji  Rewizyjnej. 
Innego  stanowiska  zająć  nie  mogliśmy.  Bardzo  proszę  w  razie  czego  o  dokładniejsze 
wytłumaczenie.” 

Pan  Roman  Wróblewski  radca  prawny  powiedział:  “Panie  Przewodniczący!  Panie  Prezydencie! 
Szanowni Państwo! Ja tylko w uzupełnieniu. Taka jest procedura, proszę Państwa. Jeżeli ktoś pisze 
skargę  do Rady,  Rada  ma  obowiązek  skargą  się  zająć.  Pan  Jeznach  pisał  skargę  rzeczywiście  na 
niewydanie w terminie chyba zaświadczenia, jak dobrze  pamiętam, z tym że z materiałów na komisji 
przedstawionych  przez  wydział,  został  poinformowany,  że  zaświadczenie  zostanie  wydane  w 
terminie  późniejszym  i  z  tej  szybkości  napisał  skargę  na  bezczynność  Prezydenta  i  musieliśmy 
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przedstawić  Komisji  Rewizyjnej  propozycję  podjęcia  takiej  uchwały,  ponieważ  to,  co  Pan 
Przewodniczący  Krysztofiak  mówił,  właściwym  do  załatwienia  sprawy  jest  Wojewódzki  Sąd 
Administracyjny.  I to wszystko. Czy Pan Jeznach złoży skargę do WSA, czy nie,  wydaje mi się, że 
raczej  nie,  dlatrego,  że  z  tego  co  wiem,  wydane  zostało  postanowienie  odmawiające  wydania 
zaświadczenia, został pouczony o też środkach, które mu przysługują w tym zakresie. Także sprawa 
została załatwiona, de facto merytorycznie również.”

W obradach została ogłoszona przerwa od godz. 1200 do 1300 .  Obrady zostały wznowione o godz. 
1308  .

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

Głosowanie nad projekatmi uchwał w sprawach: 

1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 859)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 859.
Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 4
wstrzymujące - 7
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 825/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku  zmieniająca Uchwałę  
Budżetową Miasta Płocka na rok 2010  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

2. aktualności  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr 
847) 

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 847 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 14
przeciw - 0
wstrzymujące - 11
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 826/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie  aktualności  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka oraz miejscowych  
planów zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 
848)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 848.
Wynik głosowania:
za - 20
przeciw - 2
wstrzymujące - 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 827/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie  wyrażenia  
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zgody  na  zawarcie  umowy  na  okres  przekraczający  rok  budżetowy  stanowi załącznik  nr  14 do 
niniejszego protokołu. 

4. wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na 
okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 850)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 850.
Wynik głosowania:
za - 14
przeciw - 2
wstrzymujące - 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 828/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia  
zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody  
na  zawarcie  przez  Gminę  –  Miasto  Płock  umowy  na  okres  przekraczający  rok  budżetowy  stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

5. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 
858)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 858.
Wynik głosowania:
za - 15
przeciw - 0
wstrzymujące - 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 829/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie  wyrażenia  
zgody  na  zawarcie  umów  na  okres  przekraczający  rok  budżetowy  stanowi załącznik  nr  16 do 
niniejszego protokołu. 

6. zmiany uchwały nr 678/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 r.  w sprawie 
określenia  zadań  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  przeznaczenia  na  nie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych na rok 2010 
(druk nr 849)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 849.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  830/LVIII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  października  2010  roku  w  sprawie  zmiany  
uchwały  nr  678/XLVIII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  30  marca  2010  r.   w  sprawie  określenia  zadań  
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  przeznaczenia  na  nie  środków  Państwowego  Funduszu  
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2010 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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7. określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na 
terenie Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2011 roku (druk nr 851)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 851.
Wynik głosowania:
za - 15
przeciw - 5
wstrzymujące - 5
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 831/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie  określenia  
liczby  nowych  licencji  na  wykonanie  transportu  drogowego  taksówkami  na  terenie  Miasta  Płocka  
przeznaczonych do wydania w 2011 roku  stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

8. wyrażenia zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasta  Płock  do  realizacji  przedsięwzięcia 
polegającego  na przygotowaniu  do  realizacji,  a  następnie  –  w przypadku uzyskania 
współfinansowania  ze  środków  finansowych  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  –  wspólnej  realizacji  Projektu  pn.:  „Termomodernizacja  budynków 
użyteczności  publicznej  na  terenie  gmin  Związku  Gmin  Regionu  Płockiego”  wraz  z 
Gminą  Bielsk,  Gminą  Bodzanów,  Gminą  Gąbin,  Gminą  Łąck,  Gminą  Nowy  Duninów, 
Gminą  Słupno,  Gminą  Stara  Biała,  Gminą  Wyszogród  i  ze  Związkiem  Gmin  Regionu 
Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (druk nr 852)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 852.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 832/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie  wyrażenia 
zgody na przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu  
do  realizacji,  a  następnie  –  w  przypadku  uzyskania  współfinansowania  ze  środków  finansowych  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji  Projektu pn.:  „Termomodernizacja  
budynków  użyteczności  publicznej  na  terenie  gmin  Związku  Gmin  Regionu  Płockiego”  wraz  z  Gminą  
Bielsk, Gminą Bodzanów, Gminą Gąbin, Gminą Łąck, Gminą Nowy Duninów, Gminą Słupno, Gminą Stara  
Biała, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z  
zapisami  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2007-2013 
stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

9. wyrażenia zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasta  Płock  do  realizacji  przedsięwzięcia 
polegającego  na przygotowaniu  do  realizacji,  a  następnie  –  w przypadku uzyskania 
współfinansowania  ze  środków  finansowych  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  –  wspólnej  realizacji  Projektu  pn.:  „Termomodernizacja  budynków 
użyteczności  publicznej  na  terenie  gmin  Stowarzyszenia  Gmin  Turystycznych 
Pojezierza  Gostynińskiego”  wraz  z  Gminą  Gostynin,  Gminą  –  Miasto  Gostynin, 
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Powiatem  Gostynińskim,  Gminą  Iłów,  Gminą  Łąck,  Gminą  Sanniki,  Gminą  Słubice, 
Gminą  Szczawin  Kościelny  i  ze  Stowarzyszeniem  Gmin  Turystycznych  Pojezierza 
Gostynińskiego  w  celu  realizacji  tego  Projektu  zgodnie  z  zapisami  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (druk nr 853)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 853.
Wynik głosowania:
za - 24
przeciw - 1
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 833/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie  wyrażenia 
zgody na przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu  
do  realizacji,  a  następnie  –  w  przypadku  uzyskania  współfinansowania  ze  środków  finansowych  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji  Projektu pn.:  „Termomodernizacja  
budynków  użyteczności  publicznej  na  terenie  gmin  Stowarzyszenia  Gmin  Turystycznych  Pojezierza  
Gostynińskiego” wraz z Gminą Gostynin, Gminą – Miasto Gostynin, Powiatem Gostynińskim, Gminą Iłów,  
Gminą  Łąck,  Gminą  Sanniki,  Gminą  Słubice,  Gminą  Szczawin  Kościelny  i  ze  Stowarzyszeniem  Gmin  
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013  stanowi załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu. 

10. wyrażenia zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasta  Płock  do  realizacji  przedsięwzięcia 
polegającego  na przygotowaniu  do  realizacji,  a  następnie  –  w przypadku uzyskania 
współfinansowania  ze  środków  finansowych  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  –  wspólnej  realizacji  Projektu  pn.:  „Rewitalizacja  zabytkowych 
budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku” wraz z Płocką 
Galerią Sztuki, Muzeum Mazowieckim w Płocku i Teatrem Dramatycznym im. Jerzego 
Szaniawskiego  w  Płocku  w  celu  realizacji  tego  Projektu  zgodnie  z  zapisami 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2007-
2013 (druk nr 854)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr  854.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 834/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie  wyrażenia 
zgody na przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu  
do  realizacji,  a  następnie  –  w  przypadku  uzyskania  współfinansowania  ze  środków  finansowych  
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  –  wspólnej  realizacji  Projektu  pn.:  „Rewitalizacja  
zabytkowych  budynków  dawnego  Kolegium  i  dawnej  Kolegiaty  św.  Michała  w  Płocku”  wraz  z  Płocką  
Galerią Sztuki, Muzeum Mazowieckim w Płocku i Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w  
Płocku  w  celu  realizacji  tego  Projektu  zgodnie  z  zapisami  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
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11. wydania opinii  dotyczącej  lokalizacji  kasyna gry w hotelu „Płock” w Płocku przy Al. 
Jachowicza 38 (druk nr 855)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 855.
Wynik głosowania:
za - 9
przeciw - 12
wstrzymujące - 4
W wyniku głosowania uchwała nie została przyjęta.

12. wydania  opinii  dotyczącej  lokalizacji  kasyna  gry  w  budynku  hotelu  „Starzyński”  w 
Płocku przy ul. Piekarskiej 1 (druk nr 856)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 856.
Wynik głosowania:
za - 17
przeciw - 2
wstrzymujące - 5
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 835/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wydania opinii  
dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Starzyński” w Płocku przy ul. Piekarskiej 1  stanowi 
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał gło Pani radnej Wioletcie Kulpie. 

Pani  Radna Wioletta Kulpa  powiedziała:  „Panie Przewodniczący,  to jest nasza przedostatnia Sesja 
chyba, tak.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tak, Pani Przewodnicząca.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Przypuśćmy, że jest to przedostatnia. Mamy do czynienia z 
kuriozalną  sytuacją  w  tej  chwili  w  Radzie  Miasta  Płocka,  kiedy  być  może  interesy  prywatnych 
przedsiębiorców biorą górę nad Państwem Radnych, którzy tak naprawdę nie podejmujecie decyzji 
indywidualnie, tylko ma to wpływ na to, mają wpływ na to osoby trzecie. Mieliśmy do wyboru dwa 
kasyna, proszę Państwa, i mówię to do wszystkich Państwa, i dziękuję , że Pan jest, będzie Państwo  
mogli tego posłuchać jeszcze raz, mieliśmy w tym przypadku dwa kasyna – jedno zlokalizowane  w 
hotelu  Płock,  którego  właścicielem  jest  Pan  Krakowski,  drugie  kasyno  zlokalizowane  w  hotelu 
Starzyński przy ul.  Piekarskiej.  I  wyobraźcie Państwo sobie,  że pierwsza uchwała dotycząca hotelu 
Płock Jachowicza, gdzie właścicielem jest Pan Krakowski, Państwo Radni daliście zgodę w tej chwili,  
przyzwolenie, Panie Prezydencie, to jest przyzwolenie na to, żeby zlokalizować tam kasyno, natomiast 
17 radnych głosowało za uchwałą w przypadku Pana Starzyńskiego, hotelu Pana Starzyńskiego, czyli  
głosowało generalnie za odrzuceniem lokalizacji w tym miejscu kasyna. I proszę mi powiedzieć, jaka 
jest różnica między tymi dwoma kasynami, skoro hotel Płock tak naprawdę jest bliżej zlokalizowany 
mieszkańców miasta Płocka, dlatego że obok znajdują się budynki mieszkalne i proszę Państwa – 
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, w sąsiedztwie prawie że. Natomiast przy ul. Piekarskiej tak naprawdę  
nie ma tak dużo zabudowań. Hotel Płock znajduje się w samym centrum miasta przy budynkach 
mieszkalnych mieszkańców Płocka, którzy tak naprawdę do mnie zwracali się, kilka osób zwracało się  
do mnie, że nie chcą tej lokalizacji w pobliżu swojego zamieszkania. Czyli, proszę Państwa, czy tutaj  
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wziął górę rozsądek Państwa, cz tak naprawdę  wpływ osób trzecich? I zadaję retoryczne pytanie, bo 
zapewne nie uzyskam odpowiedzi. Dziękuję.” 

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

Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Szanowni Państwo, nieprzyjęcie tej uchwały nie 
oznacza, że jest opinia pozytywna. Po prostu sprawa musi jeszcze raz wrócić na Sesję Rady Miasta,  
przejść całą procedurę. Nie ma opinii, po prostu, ani pozytywne,j, ani negatywnej. Także nie oznacza 
to, że to jest opinia, bez podjęcia przez Państwa uchwały albo pozytywnej, albo negatywnej wraca 
sprawa z powrotem.” 

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

Pan Radny Piotr  Nowicki  powiedział:  „Panie  Tomku,  ja  bym bardzo prosił,  żeby Pan powiedział  z 
jakiego punktu regulaminu Pan skorzystał dając głos....”

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Wystąpienie  klubowe.  Pani 
Przewodnicząca  prosiła,  widział  Pan,  że  się  zawahałem,  nie  chciałem  dać,  Pani  Przewodnicząca 
powiedziała, że wystąpienie  klubowe.”

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

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: „Wystąpienia klubowe mogą być przed, a nie po.”
 
Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka powiedział:  „Przed następnym projektem 
uchwały.”

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

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział:  „Panie Przewodniczący, naprawdę, proszę Pana, niech Pan nas 
nie rozśmiesza i sam się Pan śmieje i wszyscy się śmieją. Nie można sobie robić żartów.”

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:   „Panie  Piotrze,  jestem 
przekonany, że  gdyby Pan poprosił w takiej sytuacji o głos, też w trakcie  bym Panu udzielił. Jestem  
przekonany i wielokrotnie już tak było. Także naprawdę nie ma sobie nic do zarzucenia.”

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

Pan Radny Piotr Nowicki  powiedział:  „Dobrze, Panie Przewodniczący, naprawdę sytuacja lekko jest 
troszeczkę  dziwna  i  naciągana,  natomiast  ja  bym  do  Pani  Wioletty  Kulpy  Radnej  naszej 
powiedziałbym, żeby Pani nie oceniała wszystkich według siebie i swojego postępowania, bo to jest 
brzydko. Ja zrozumiałem Panią doskonale i wiem i  znam Panią już od 8 lat i wiem, co Panią kieruje,  
gdy Pani podejmuje różne decyzje. W związku z tym niech Pani nie ocenia innych Radnych swoją 
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miarą, bo my inaczej podejmujemy decyzje, niż Pani. I te wszystkie słowa może Pani skierować tylko i  
wyłącznie do siebie, z ubolewaniem stwierdzam, i przykro mi jest, że odstawia Pani tutaj teatr w takim 
czasie i w takim miejscu. Dziękuję.”   

13. przyjęcia „Programu współpracy Gminy - Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi 
oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.3  ustawy  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2011 rok” (druk 
nr 857)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 857. 
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 836/LVIII/10 Rady  Miasta Płocka z  dnia  26 października 2010  roku w  sprawie  przyjęcia  
„Programu  współpracy  Gminy  -  Miasto  Płock  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na  
terenie Miasta Płocka na 2011 rok” stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

14. zmiany Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku w 
sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2010 – 
2014 (druk nr 860)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 860.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 2
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  837/LVIII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  października  2010  roku  w  sprawie  zmiany  
Uchwały  Nr  651/XLIV/09  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  grudnia  2009  roku  w  sprawie  uchwalenia  
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2010 –  2014  stanowi załącznik nr 24 do 
niniejszego protokołu. 

15. sprzedaży  w  formie  bezprzetargowej  nieruchomości  zabudowanej  stanowiącej 
własność Gminy – Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka oznaczonej jako 
działka nr 742/1 (druk nr 861)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 861.
Wynik głosowania:
za - 24
przeciw - 0
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 838/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie sprzedaży w  
formie  bezprzetargowej  nieruchomości  zabudowanej  stanowiącej  własność  Gminy  –  Miasto  Płock  

35



położonej  w  Płocku  przy  ul.  Kwiatka  oznaczonej  jako  działka  nr  742/1  stanowi załącznik  nr  25 do 
niniejszego protokołu. 

16. sprzedaży  w  formie  bezprzetargowej  części  nieruchomości  niezabudowanej 
stanowiącej  własność  Gminy  –  Miasto  Płock  położonej  w  Płocku przy  ul.  Otolińskiej 
oznaczonej jako działka nr 152 (druk nr 862)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 862.
Wynik głosowania:
za - 19
przeciw - 0
wstrzymujące - 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 839/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie sprzedaży w  
formie  bezprzetargowej  części  nieruchomości  niezabudowanej  stanowiącej  własność  Gminy  –  Miasto  
Płock położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej oznaczonej jako działka nr 152 stanowi załącznik nr 26 do 
niniejszego protokołu. 

17. skargi Pana Rafała Jeznacha zam. w Płocku (druk nr 863)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 863.
Wynik głosowania:
za - 19
przeciw - 0
wstrzymujące - 6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 840/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie skargi Pana  
Rafała Jeznacha zam. w Płocku stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

Ad pkt  13

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy międy Sesjami za 
okres od 29 września do dnia LVIII Sesji Rady Miasta Płocka. Poinformował: 

– odbyły  się  inauguracje  roków  akademickich w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej  w 
Płocku,  w  Szkole  Wyższej  im.  Pawła  Włodkowica  w  Płocku,  w  Wyższym  Seminarium 
Duchownym oraz w Politechnice Warszawskiej – filia w Płocku, w Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku,

– odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego, 
– odbyła  się  uroczystość  związana  z  50-leciem  pracy  naukowej  ks  prof.  dr  hab.  Michała 

Grzybowskiego Wiceprezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego, 
– Pan Prezydent brał udział w spotkaniu z Panią Ambasador Australii w Polsce,
– w Politechnice Warszawskiej odbyły się  obchody 40-lecia istnienia Instytutu Chemii, 
– w Płockiej Galerii Sztuki została otwarta wystawa Piotra Naliwajki,
– Pan  Prezydent  uczestniczył  w  spotkaniu  jednostek  pomocniczych  miasta  Płocka  –  Rad 

Mieszkańców Osiedli, 

36



– odbyło się spotkanie ze środowiskami kombatanckimi, 
– odprawiona została Msza Święta za ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem,
– odbyły się  obchody 80-tej  rocznicy erygowania Parafii Św. Stanisława Kostki, 
– w ramach Dni Papieskich Pan Prezydent Miasta uczestniczył w koncercie Edyty Geppert, który 

odbył się w Farze,
– odbyła się uroczystość otwarcia przedszkola na Osiedlu  Radziwie,
– Pan Prezydent uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Miejskiej Komisji Wyborczej,
– Pan Prezydent brał udział w Dniu Edukacji Narodowej organizowanym przez miasto, a także 

przez NSZZ  Solidarność Oświaty i Wychowania,
– odbyły się Płockie Targi Pracy, 
– odbyły się V Mistrzostwa Polski w Judo,
– na  Osiedlu  Trzepowo  została  oddana  do  użytku  remiza  strażacka,  która  połączona  jest  z 

miejscowym domem kultury, 
– na Osiedlu Podolszyce Południe został oddany do użytku nowczesny plac zabaw dla dzieci,  

współfinansowany przez PKN ORLEN, 
– odbywają  po  raz  trzeci  warsztaty  z  młodzieżą  maturalną,  na  których  podejmowana  jest 

twórcza praca nad różnym projektami dotyczącymi ubogacania festwialowego Płocka, 
– odbyły się uroczystości związane z 65 rocznicą Zespołu Szkół Technicznych oraz jubileuszem 

40 – lecia III Liceum Ogólnokształcącego połączone z uroczystym otwarciem nowego skrzydła 
oddanego we wrześniu bieżącego roku oraz remontem starej części zespołu szkół,

– odbyły się uroczystości związane z 60-leciem istnienia Młodzieżowego Domu Kultury,
– odbyło się XI spotkanie osób niepełnosprawnych i ich środowisk tradycyjnie zorganizowane 

w parafii imielnickiej, z wręczeniem statuetek dla osób, które w sposób wyjątkowy angażują 
się w pracę na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych,

– Pan Prezydent powiedział  także:  “praca na rzecz  termicznego unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, która została zwieńczona otwarciem ofert w ramach partenrstwa publiczno – 
prywatnego.  Zgłosiło  się  bardzo  dużo  firm  prywatnych  do  takiego  przedsięwzięcia.  Jeśli  
wszystko pójdzie  dobrze,  to  jeszcze  w tym roku wyłonimy firmę,  która  będzie  realizować 
bardzo  dużą  inwestycję  na  terenie  prawdopodobnie  ZUOK  Kobierniki,  która  zabezpieczy 
miasto na kilkadziesiąt lat najbliższych w zakresie odbioru  i utylizacji odpadów komunalnych. 
Nie tylko miasto, ale i okolicznych kilka, a być może nawet kilkanaście powiatów, jako że taki  
jest zakres działalności w Planie Województwa Mazowieckiego tego naszego ośrodka”,

– odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  Fundacji  Ochrony  Dziedzictwa  Żydowskiego  w 
sprawie terenu przy cmentarzu żydowskim,

– odbyło się spotkanie z przedstawicielami Energi Oświetlenie, nowej spółki, która zajmuje się 
oświetleniem  ulicznym, konserwacją i związanymi z tym sprawami, 

– odbył się konkurs Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego,
– odbyły się rozmowy na temat miejsca pamięci stracenia 79 Polaków przy ul. Sienkiewicza 28  

w Płocku, by to miejsce, które dziś jest własnością prywatną, było godnie wyeksponowane,
– w omawianym okresie Radni Rady Miasta Płocka zgłosili 12 intereplacji   (5 podczas Sesji Rady,  

7 między Sesjami; dotychczas udzielono odpowiedzi na 10 interpelacji); od początku kadencji 
Radni Rady Miasta Płocka złożyli 1546,

– informacje  na  temat  inwestycji  drogowych  realizowanych  przez  Pełnomocnika  d/s 
Strategicznych Inwestycji Drogowych Radni Rady Miasta Płocka otrzymali na piśmie. 
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Pan Mirosław  Milewski  Prezydent  Miasta  Płocka  przedstawił  następnie  informację  z  analizy 
oświadczeń  majątkowych  złożonych  w  2010  roku.  Powiedział:  “[...]  Zgodnie  z  odpowiednimi 
przepisami  ustawy  o  samorządzie  gminnym  mam  obowiązek  przedłożenia  Państwu  Radnym 
informacji  z  analizy oświadczeń majątkowych.  Oświadczenia majątkowe wraz z kopią  zeznania o 
wysokości  osiągniętego dochodu (PIT)  powinny być złożone przez następujące osoby:  Zastępców 
Prezydenta,Sekretarza  Miasta,  Skarbnika Miasta,  kierowników  jednostek   organizacyjnych  miasta, 
osoby zarządzające i  przez członków organów  zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz 
przez  osoby wydające decyzje administracyjne w moim imieniu. Oświadczenia majątkowe dotyczą 
majątku  odrębnego  oraz  majątku  objętego  małżeńską  wspólnością   majątkową   i  zawierają 
informacje o: zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, 
to  Państwo  wszystko  wiecie,  dochodach  osiąganych  z  tytułu  zatrudnienia  lub  innej  działalności  
zarobkowej,  mieniu  ruchomym,  zobowiązaniach  pieniężnych  o  wartości  powyżej  10.000  złotych. 
Zobowiązane do złożenia przedmiotowych oświadczeń do 30 kwietnia tego roku były  172  osoby. 
Ponadto analizie poddano: 12 oświadczeń złożonych w 2009 roku, w tym złożone jako pierwsze - w 
terminie 30 dni od dnia powołania, zatrudnienia lub otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji  
oraz składane w dniu odwołania ze stanowiska w tym zakresie oraz  5  oświadczeń złożonych w tym 
roku, i również złożone były one jako pierwsze - w terminie 30 dni od dnia powołania, zatrudnienia  
lub otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji  albo odwołania tych wszystkich upoważnień. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym dokonano analizy oświadczeń majątkowych. W wyniku 
analizy nie stwierdzono podstawy do wystąpienia do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej o kontrolę 
oświadczeń majątkowych.  Ponadto z dokonanej analizy wynika co następuje: Pani Violetta Góralska – 
była Z-ca  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego nie  złożyła oświadczeń majątkowych,  Pan Bogdan 
Zajączkowski - były Wiceprezes Zarządu Wisła Płock S.A. nie złożył oświadczenia majątkowego, Pan 
Marcin Jeżewski - były Wiceprezes Zarządu Rynex oraz Pan Dariusz Kusiak – były Wiceprezes Zarządu 
Wisła Płock nie złożyli w wymaganym terminie oświadczeń, złożyli je po wymaganym terminie, ale ci 
dwaj Panowie ostatni złożyli te oświadczenia. W stosunku do w/w osób nie zastosowano sankcji ze 
względu na brak uregulowań ustawowych w tej sprawie. W 186 poddanych analizie oświadczeniach 
majątkowych zostały stwierdzone  następujące nieprawidłowości, może podam tylko podstawowe: 
brak określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych dochodów i zobowiązań do 
majątku  odrębnego  i  majątku  objętego  małżeńską  wspólnością  majątkową  –  34  pomyłki,  brak 
informacji o działce zabudowanej domem – 10, brak treści poszczególnych punktów oświadczenia 
majątkowego – 13, rozbieżności dochodów w oświadczeniu z wykazem w PIT – 20,  brak określenia 
zdarzenia,  w  związku  z  którym  zaciągnięto  zobowiązanie,  o  stanie  zadłużenia  –  13,   brak  daty, 
nazwiska rodowego,  funkcji,  etc.  -  11,  i  brak  PIT  jako załącznika do dochodów  – 7.  W związku z  
nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych  zostały podjęte 
takie działania jak: zobowiązanie do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego niezamieszczenia 
wymaganych  informacji  w  oświadczeniu  majątkowych.  Wszystkie  osoby  złożyły  takie  informacje 
wyjaśniające i naprawiły swoje błędy. Te wyjaśnienia są integralną częścią oświadczeń majątkowych. 
Zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. Ponadto informuję, iż 
do  chwili  sporządzenia  niniejszej  informacji  zostało  złożonych  11  oświadczeń  przez  osoby  nowo 
zatrudnione  bądź  zwolnione,  czyli  Pana  Miszczyńskiego  Andrzeja, Leszczyńskiego  Zbigniewa, 
Krakowskiego Krzysztofa, Głowackiego Krzysztofa,  Wierzbicką Ewę, Ożóga Jerzego, Elżbietę Tyszkę, 
Agatę  Mazur,  Dariusza  Sztanderskiego,  Marcina  Jeżewskiego  oraz Dariusza  Kusiaka.  Aktualnie 
oświadczenia poddawane są analizie, a informacja zostanie złożona w następnym roku.” 
Następnie  Pan  Prezydent  złożył  informację  dotyczącą  analizy  dokonanej  przez  Urzędy  Skarbowe 
oświadczeń majątkowych złożonych w 2010 roku Prezydentowi Miasta Płocka. Powiedział: „Zostało 
przekazanych do Urzędów Skarbowych 186 oświadczeń majątkowych: 177 w Płocku, pozostałe w 
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Sierpcu,  Gostyninie,  Bełchatowie,  Łodzi,  Staszowie  i  Warszawie  –  po  1.  Informację  z  analizy 
przedmiotowych oświadczeń przysłały Urzędy Skarbowe z Płocka  oraz Drugi Urząd Skarbowy z Łodzi. 
W chwili obecnej informację z analizy oświadczeń nie przesłały: Urząd Skarbowy w Warszawie oraz  
Urzędy  w  Gostyninie,  Sierpcu,  Bełchatowie  i  Staszowie.  Urząd  Skarbowy  w  Płocku  dokonał 
sprawdzenia oświadczeń pod względem kompletności danych wynikających z druku oświadczenia i  
zgodności  danych  o  dochodach  z  załączonym  drukiem  PIT.  Urząd  stwierdził  m.in.  następujące 
nieprawidłowości:  1 osoba nie wpisała roku produkcji pojazdu, 2 osoby nie wyszczególniły źródeł  
dochodu wykazanych w pkt VIII oświadczenia, a wskazały łącznie cały dochód uzyskany w 2009 r.,  3  
osoby  nie  podały położenia  wskazanych  nieruchomości, 4  osoby  nie  podały  przynależności 
majątkowej wykazanych składników majątkowych, 4 osoby nie wskazały działki, na której znajduje się 
dom określony w oświadczeniu,   3  natomiast nie wykazały wszystkich dochodów osiągniętych w 
2009 r. Wszystkie w/w nieprawidłowości zostały w toku postępowania wyjaśnione. Urząd Skarbowy w 
Łodzi nie stwierdził nieprawidłowości.”
Informacja Prezydenta Miasta Płocka z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2010 r.  stanowi 
załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Informacja dot. analizy dokonanej przez Urzędy Skarbowe oświadczeń majątkowych złożonych w 2010  
roku Prezydentowi Miasta Płocka stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.  

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Drodzy Państwo jeszcze uzupełniająca 
informacja  dotycząca  ruchów  kapitałowych  w  Spółkach  skarbu  gminy,  ale  to  już  przedstawi  Pan 
Prezydent Zawidzki.”

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Przewodniczący! 
Wysoka  Rado!  Informuję  o  wykonaniu  zarządzenia  Pana  Prezydenta  Miasta  Płocka  w  sprawie 
wniesienia  do Spółki  Wodociągi  Płockie  Spółka z  o.  o.  wkładu pieniężnego z  przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego. Dokonano takiego podwyższenia o kwotę 146.000,00 zł. To jest 
objęcie udziałów,  nowych udziałów o wartości  1.000,00  zł  każdy.  Objęła te udziały  Gmina Miasto 
Płock.  Udziały  w  kapitale  zakładowym  zostały  pokryte  wkładem  pieniężnym  pochodzącym  ze 
środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Płocka z przeznaczeniem na realizację  części  zadań 
inwestycyjnych, to jest budowa wodociągu w ulicy Janówek oraz wodociągu w ulicy Poziomkowej. 
Dziękuję bardzo.”     

Ad pkt  14

Pan Tomasz Korga  Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy między 
Sesjami za okres od ostatniej Sesji Rady Miasta do 22 października. Poinformował, iż brał udział w:

– inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku,
– inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku,
– inauguracji  roku  akademickiego  w  Politechnice  Warszawskiej  Szkole  Nauk  Technicznych  i 

Społecznych w Płocku,  
– spotkaniu z weteranami, które odbyło się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka,
– Mszy  Świętej z okazji 80 rocznicy erygowania Parafii pod wezw. św. Stanisława Kostki, 
– uroczystości odsłonięcia tablicy pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem,
– koncercie Edyty Geppert, 
– recitalu Michała Bajora,
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– pracach Komisji Rady Miasta Płocka.
(wykaz korespondencji stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu)  

Ad pkt  15

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

1/  Pani Radna Barbara Smardzewska – Czmiel złożyła następującą interpelację:

− dot.    przystanków autobusowych   (załącznik nr 31 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji  

W imieniu mieszkańców osiedli Góry i Ciechomice,  wsiadających do autobusów linii nr „7” 
(kierunek Górki) na przystankach przy ul. Kolejowej (róg Popłacińskiej i obok  CPN)  proszę o 
zamontowanie  zadaszenia  bądź  wiat  na  w/w  przystankach,   zabezpieczających  przed 
zbliżającymi się opadami deszczu, śniegu lub silnego wiatru.
Proszę także o uzupełnienie zniszczonych szklanych osłon wiaty przystankowej  przy ul.Góry (przy 
Przychodni Lekarskiej).  

2/ Pan Radny Marek Krysztofiak złożył następujące interpelacje:

− dot.     budowy  przedszkola  i  żłobka na  Osiedlu  Podolszyce Południe.   (załącznik  nr  32  do 
niniejszego protokołu)

Treść interpelacji  
Przedmiot, temat  interpelacji: w/s budowy przedszkola i żłobka na Osiedlu Podolszyce Płd.
Uzasadnienie interpelacji: W dniu 28 lutego 2008 r. złożyłem interpelację w/s budowy przedszkola na 
Osiedlu  Podolszyce  Południe  otrzymałem  odpowiedź,  że  Wydział  Edukacji  UMP  „przygotuje 
Prezydentowi informację i przedstawi propozycję rozwiązania tego problemu społecznego”.
W  tym  roku  planowano  na  Osiedlu  Podolszyce  Płd.  oddać  do  użytku  nowe  przedszkole  tzw. 
modułowe wraz ze żłobkiem.
Ponieważ  inwestycja  się  opóźnia  proszę  o  informację  kiedy  konkretnie,  ta  niezwykle  potrzebna 
placówka będzie oddana do użytku.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: - 

− dot.     naprawy  dachu  na  budynku  warsztatów  szkolnych  Zespołu  Szkół  Usług  i   
Przedsiębiorczości im. Abpa. A.J. Nowowiejskiego (załącznik nr 33  do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji  
Przedmiot, temat  interpelacji: w/s naprawy dachu na budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół 
Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A.J. Nowowiejskiego.
Uzasadnienie  interpelacji:  W  dniu  24  września  2010  r.  odbył  się  przegląd  gwarancyjny 
zmodernizowanych  warsztatów  szkolnych  Zesp.  Szk.  Usług  i  Przedsiębiorczości  im.  Abpa.  A.J.  
Nowowiejskiego.  M.  in.  pojawiły  się  zastrzeżenia  dotyczące  dachu,  który  przecieka.  Wobec 
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powyższego proszę o podjęcie, w trybie pilnym decyzji o wymianie całego pokrycia dachowego na 
w/w budynku warsztatów lub położenie jeszcze jednej warstwy papy. 
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Budżet Miasta Płocka
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: - 
                                                                                                   

− dot. instalacji oświetlenia na części ul. Czerwonych Kosynierów (od numeru domu 52 do 56)   
(załącznik nr 34   do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji  
Przedmiot,  temat  interpelacji:  w/s instalacji  oświetlenia na części  ul.  Czerwonych Kosynierów (od 
numeru domu 52 do 56).
Uzasadnienie interpelacji: W dniu 10 czerwca 2009 r. złożyłem interpelację w/s instalacji oświetlenia 
na części ul. Czerwonych Kosynierów (od numeru domu 52 do 56). Otrzymałem odpowiedź, że będzie 
to możliwe „w przypadku uwzględnienia w Budżecie Miasta wraz z przyznaniem wystarczających, 
inwestycyjnych środków finansowych. Nie zostały one niestety przyznane w bieżącym roku. 
Ponieważ trwają aktualnie prace nad przygotowaniem budżetu na przyszły rok, proszę o ujęcie w/w 
zadania inwestycyjnego w planach budżetowych miasta.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Budżet Miasta Płocka
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: - 
                                                                                                   
3/ Pan Radny Arkadiusz Iwaniak złożył następujące interpelacje:

− dot.   utrzymania czystości w otoczeniu dworca PKS oraz PKP   (załącznik nr 35  do niniejszego 
protokołu)

Treść interpelacji  
 Przedmiot, temat  interpelacji: utrzymanie czystości w otoczeniu dworca PKS oraz PKP
Uzasadnienie interpelacji: Proszę podać, kto odpowiada za utrzymanie czystości w otoczeniu dworca 
PKS przy ul. Jachowicza oraz dworca PKP przy ulicy Chopina?
Kto odpowiada za utrzymanie czystości oraz oświetlenia terenu wokół w/w lokalizacji oraz wewnątrz  
budynków.
Czy  stosowne  służby  miejskie  mogą  dokładniej  kontrolować  te  obiekty,  tak  aby  poprawić  stan 
czystości?
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: - 
      

− dot.     ilości  wykonanych  inwestycji  w  latach  2006-2010    (załącznik  nr  36  do  niniejszego 
protokołu)

Treść interpelacji  
 Przedmiot, temat  interpelacji: ilość wykonanych inwestycji w latach 2006-2010.
Uzasadnienie  interpelacji:  Proszę  podać  z  czego  wynika  różnica  pomiędzy  pokazaną  ilością  298 
inwestycji na bilbordach Prezydenta Miasta a kolejnymi bilbordami, z których wynika, iż wykonano 
tylko 200 inwestycji?
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: - 
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Ad pkt  16

Zebrani nie zabierali głosu w pkt. 16 obrad. 

Ad pkt  17

Pan Paweł Kolczyński Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka zapoznał zebranych z:
– Informacją  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Płocka  na  temat  złożonych  oświadczeń 

majątkowych Radnych Rady Miasta Płocka (załącznik nr 37 do niniejszego protokołu),
– pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z dnia 17.09.2010 r. (załącznik nr 38 do 

niniejszego protokołu),
– pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z dnia 14.10.2010 r. (załącznik nr 39 do 

niniejszego protokołu). 

Pan Tomasz Korga  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panu Sekretarzowi za 
przeczytanie tych pism. I tak na przyszłość, proszę Państwa, to bardzo proszę o bardziej skrupulatne i  
dokładne  wypełnianie  tych  dokumentów,  bo  troszkę  wstyd.  Niektórzy,  jesteśmy  już  któryś  raz 
radnymi, a te błędy są nieomalże takie same.” 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy ja mam tylko jedno pytanko. Nie wiem czy dobrze 
usłyszałam, bo Pan Sekretarz czytał, że na początku złożyło 20 radnych, później 3, później 1. Czyli z 
tego wynika, że jest 24. Czyli nas jest 25, czy związku z  tym, czy mogę wiedzieć ...”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Moje oświadczenie idzie do Pana 
Wojewody.  Było  sprawdzane  i  mogę  Państwu powiedzieć,  mogę  to  zacytować:  bez błędów.  Tym 
razem bez błędów. Nie, raz był błąd. Chyba: nie dotyczy, nie napisałem. Tym razem napisałem.[....]”  

Ad pkt  18

Pan Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  zamknął  obrady  LVIII  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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