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

ODBYTEJ W DNIU 9 listopada 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godz.1012, a zakończyła o godz.1320.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Ilość Radnych - 25
Obecnych - 24
Nieobecni - 1
Osób zaproszonych - 134
Obecnych - 56

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

Ad pkt  1

Otwarcia  obrad  LIX  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 LIX Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:
1/ Otwarcie obrad LIX Sesji Rady Miasta Płocka. 
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
3/ Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Płocka informacji o podmiotach wyznaczonych przez 
Prezydenta obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz opinię Prezesa 
Sądu Rejonowego w Płocku w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad LVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku.
5/ Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 870),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 871),
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 872),
4. wynajęcia  w  trybie  bezprzetargowym  garażu  o  nr  ewid.  809/21  mieszczącego  się  przy 

ul.Jakubowskiego/Gradowskiego (druk nr 865),
5. wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  współfinansowania  budowy 

Komendy  Miejskiej  Policji  w  Płocku  przez  Komendę  Wojewódzką  Policji  z  siedzibą  w 
Radomiu (druk nr 866),

6. dopłat  do  czynszu  za  lokale  zrealizowane  w  ramach  programu  budowy  300  mieszkań 
czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o.  oraz zmiany uchwały Nr 149/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku 
zmienionej uchwałą Nr 471/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku (druk nr 867),

7. wydzierżawienia nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy – Miasto Płock 
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przy ul.  Sierpeckiej w Płocku (druk nr 868),
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.: „Oświetlenie gmin Regionu Płockiego przy 
wykorzystaniu  źródeł  energii  odnawialnej” wraz  z  Gminą  Bodzanów,  Gminą  Bulkowo, 
Gminą Gąbin,  Gminą Łąck,  Gminą Radzanowo,  Gminą Słupno, Gminą Stara Biała,  Gminą 
Staroźreby,  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 869).

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/Interpelacje i zapytania radnych.
9/Odpowiedzi na interpelacje.
10/Sprawy różne.
11/ Podsumowanie kadencji Rady Miasta Płocka 2006 – 2010.
12/Zamknięcie obrad LIX Sesji Rady Miasta Płocka.

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poinformował,  że  wpłynęły  wnioski 
dotyczące poszerzenia porządku obrad o projekty uchwał w sprawach:

- zmiany Uchwały Nr 650/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia  
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka  
na 2010 rok zmienionej Uchwałą Nr 734/LII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 11 czerwca 2010 roku oraz  
Uchwałą Nr 789/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku (druk nr 873)
(pismo  nr  WZS.0719-133/10  z  dnia  2  listopada  2010  r.  stanowi  załącznik  nr  7 do  niniejszego 
protokołu)

-  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  aplikowania  i  realizacji  wniosku  o  
dofinansowanie  zadań  zawartych  w  projekcie  pt.  „Termomodernizacja  budynków  użyteczności  
publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na  
Rachunku  klimatycznym  w  ramach  Programu  Priorytetowego  NFOŚiGW  pt.  „System  zielonych  
inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (druk nr 874)
(pismo nr KPM.WRM.III.0052/2/10 z dnia 3 listopada 2010 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu)

- zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 875)
(pismo  nr  WSB.III.RS.0719/148/10  z  dnia  9.11.2010  r.  stanowi  załącznik  nr  9  do  niniejszego 
protokołu)

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poprosił  Skarbnika  Miasta  Płocka  o 
przedstawienie projektu uchwały, który wpłynął w dniu Sesji Rady Miasta, a pomieszczony został na 
druku nr 875.
 
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „Panie Przewodniczący! Szanowna 
Rado!  Ten  dodatkowy  dzisiejszy  projekt  dotyczy  kilku  zmian.  Są  to  zmiany  przede  wszystkim 
zwiększenia środków na IV-ym odcinku dróg dojazdowych do drugiej przeprawy mostowej, to jest 
kwota 400.000,00 zł, oraz zwiększenie środków na zadaniu: molo, tak, przysłowiowe, 170.800,00 zł -  
tam  wystąpiły  dodatkowe  prace,  oraz  hala  610.000,00  zł.  Otrzymaliśmy  również  środki  dla 
Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu. Tam chodzi przede wszystkim o zakup samochodu 
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wysokościowego, podnośnik hydrauliczny – 195.100,00 zł oraz 100.000,00 zł na zakup kontenera 
ekologicznego z wyposażeniem. Dziękuję. To są te główne zmiany.”

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! Panowie Prezydenci!  Szanowni Państwo! W kwestii  formalnej, właściwie. Proszę 
Państwa,  wczoraj  mieliśmy  połączone  posiedzenie  wszystkich  komisji  Rady  Miasta  Płocka  i 
omawialiśmy  projekty  na  dzisiejszą  sesję  i  po  raz  kolejny  ze  zdziwieniem  widzimy,  że  dzisiaj  
dostajemy przy wejściu na salę  bardzo gruby projekt kolejnej uchwały dotyczącej  bardzo wielu 
elementów budżetowych. Rodzi się pytanie, dlaczego nie mogliśmy tego dostać dzień wcześniej i  
w  normalnym  trybie  debatować  nad  tym  dokumentem.  Oczywiście  pewnie  za  chwileczkę  w 
odpowiedzi  usłyszę,  że  są to bardzo niespodziewane jakieś  czynniki,  które się pojawiły  między 
wczorajszym popołudniem a dzisiaj  rano.  Nie  jestem w stanie  udowodnić,  że jest  inaczej,  więc 
przynajmniej będę prosił, Panie Przewodniczący, o jedną rzecz – gdy dojdziemy do tego punktu 
obrad  będę  prosił  o  przerwę  wystarczająco  długą,  żeby  radni  mogli  zapoznać  się  z  tym 
dokumentem. Dziękuję.”  

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wnioski dotyczące 
poszerzenia porządku obrad LIX Sesji Rady Miasta Płocka. 

W wyniku głosowania projekt  uchwały pomieszczony na druku nr 873 został  wprowadzony do 
porządku obrad LIX Sesji  Rady Miasta  Płocka (za  – 15,  przeciw –  0,  wstrzymujące – 8),  projekt 
uchwały pomieszczony na druku nr 874 został  wprowadzony do porządku obrad LIX Sesji Rady 
Miasta Płocka (za – 19, przeciw – 0, wstrzymujące – 5), projekt uchwały pomieszczony na druku nr  
875 nie został wprowadzony do porządku obrad LIX Sesji Rady Miasta Płocka (za – 12, przeciw – 3,  
wstrzymujące – 9).

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad LIX Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:
1/ Otwarcie obrad LIX Sesji Rady Miasta Płocka. 
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
3/ Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Płocka informacji o podmiotach wyznaczonych przez 
Prezydenta obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz opinię Prezesa 
Sądu Rejonowego w Płocku w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad LVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku.
5/ Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 870),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 871),
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 872),
4. wynajęcia  w  trybie  bezprzetargowym  garażu  o  nr  ewid.  809/21  mieszczącego  się  przy 

ul.Jakubowskiego/Gradowskiego (druk nr 865),
5. wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  współfinansowania  budowy 

Komendy  Miejskiej  Policji  w  Płocku  przez  Komendę  Wojewódzką  Policji  z  siedzibą  w 
Radomiu (druk nr 866),

6. dopłat  do  czynszu  za  lokale  zrealizowane  w  ramach  programu  budowy  300  mieszkań 
czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o.  oraz zmiany uchwały Nr 149/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku 
zmienionej uchwałą Nr 471/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku (druk nr 867),

7. wydzierżawienia nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy – Miasto Płock 
przy ul.  Sierpeckiej w Płocku (druk nr 868),
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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.: „Oświetlenie gmin Regionu Płockiego przy 
wykorzystaniu  źródeł  energii  odnawialnej” wraz  z  Gminą  Bodzanów,  Gminą  Bulkowo, 
Gminą Gąbin,  Gminą Łąck,  Gminą Radzanowo,  Gminą Słupno, Gminą Stara Biała,  Gminą 
Staroźreby,  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 869),

9. zmiany Uchwały Nr 650/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie 
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
terenie miasta Płocka na 2010 rok zmienionej Uchwałą Nr 734/LII/10 Rady Miasta Płocka z  
dnia  11  czerwca  2010  roku  oraz  Uchwałą  Nr  789/LV/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  31 
sierpnia 2010 roku (druk nr 873),

10. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do aplikowania i realizacji wniosku o 
dofinansowanie  zadań  zawartych  w  projekcie  pt.  „Termomodernizacja  budynków 
użyteczności  publicznej  na terenie  gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” ze  środków 
NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW pt.  „System zielonych inwestycji  Część 1)  – zarządzanie energią  w budynkach 
użyteczności publicznej” (druk nr 874).

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/Interpelacje i zapytania radnych.
9/Odpowiedzi na interpelacje.
10/Sprawy różne.
11/ Podsumowanie kadencji Rady Miasta Płocka 2006 – 2010.
12/Zamknięcie obrad LIX Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt  2

Do  składu  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  zostali  zaproponowani:  Pani  Radna  Grażyna  Cieślik 
(zgłoszenia  dokonała  Pani  Radna  Wioletta  Kulpa),  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.

Pan  Tomasz Korga  Przewodniczący  Rady Miasta Płocka poinformował,  iż  kolejnym punktem w 
porządku obrad jest punkt: Informacja o podmiotach wyznaczonych przez Prezydenta obowiązanych  
do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Płocku w  
zakresie wykonywania pracy przez skazanych.

W tym miejscu obrad Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu Posłowi na Sejm RP.

Głos zabrał Pan Andrzej Nowakowski Poseł na Sejm RP, który powiedział: „Panie Przewodniczący! 
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Panie Prezydencie! Szanowni Radni! Drodzy Zgromadzeni Goście! Ja rzeczywiście o skazanych nie 
będę mówił, ale cieszę się, że mogę tu z Państwem być podczas tej ostatniej Sesji Rady Miasta, co  
najmniej z dwóch powodów, Drodzy Państwo. Po pierwsze to przecież rozpoczynałem tą kadencję 
razem z Państwem, z Państwem Radnym, kolejną kadencję, moją drugą, Rady Miasta Płocka, kiedy  
jako radny mogłem z dumą reprezentować mieszkańców właśnie na tej sali. To pierwszy powód. A 
drugi to ten, że mam świadomość  jak ważna, odpowiedzialna i często bardzo ciężka praca jest 
radnego. I dlatego chciałbym dzisiaj powiedzieć dziękuję. Dziękuję wszystkim tym, którzy ze mną 
współpracowali  podczas  pierwszego  roku  oraz  tym,  którzy  później  zastąpili  mnie  i  razem  z 
Państwem pracowali w płockiej Radzie Miasta, na tej sali, decydując o tym w jakiej formule, w jaki 
sposób, jak szybko Płock będzie się rozwijał.  Chciałem podziękować za współpracę, za pracę na 
rzecz  miasta,  także  zarządowi  miasta,  Panu  Prezydentowi,  Wiceprezydentom,  a  także  przede 
wszystkim Radnym, Panu Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącym i wszystkim tym, którzy za 
pracę Rady byli  odpowiedzialni,  także Paniom przesympatycznym z  Biura  Obsługi  Rady Miasta, 
które organizują pracę Rady Miasta. Za współpracę również Radom Osiedli, które często angażują 
się w pracę Rady Miasta,  angażują także Radnych,  i  bardzo dobrze,  by na rzecz danych osiedli 
pracowali jeszcze bardziej intensywnie. Mam nadzieję, że ta kadencja, która kończy się, z jednej 
strony będzie dobrym początkiem kolejnej kadencji. Życzę wszystkim, którzy są na tej sali i tym 
którzy  startują,  tym  którzy  nie  startują,  dobrych,  uczciwych  wyborów.  Wszystkiego  dobrego! 
Dziękuję.”                        

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję w imieniu wszystkich 
radnych, w imieniu swoim. Dziękujemy za te słowa i dziękujemy, że Pan jest z nami.” 

Ad. pkt  3

Materiał  pisemny: Informacja  o  podmiotach  wyznaczonych  przez  Prezydenta  obowiązanych  do  
przyjęcia  skazanych  w  celu wykonywania  pracy  oraz  opinię  Prezesa  Sądu  Rejonowego  w  Płocku w  
zakresie wykonywania pracy przez skazanych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

W wyniku głosowania (23 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący) przedstawiona informacja została  
przyjęta przez Radę Miasta Płocka. 

Ad. pkt  4

Protokół z obrad LVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku został przyjęty w 
wyniku głosowania (za – 23, 0 – przeciw i 0 – wstrzymujących).

Ad pkt 5
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach:

1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 870)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 870.
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2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 871)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 871.

3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 872)

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! Ponieważ jest to projekt uchwały dosyć 
treściwy,  kilkadziesiąt  stroniczek  zmieniających  między  innymi  kwoty  wydatków  na  różne 
inwestycje miejskie, pozwoliłem sobie porównać pewne zapisy z tego dokumentu z dokumentem 
pierwotnym, który został uchwalony w grudniu ubiegłego roku, a mianowicie Budżet Miasta Płocka 
na  rok  2010.  I  z  niepokojem  kilka  pozycji  odczytam  Państwu.  Pozycji,  które  mają  wspólny 
mianownik, a mianowicie wzrost wydatków budżetowych na poszczególne inwestycje w trakcie 
roku. O kilku inwestycjach powiem. Inwestycja pt. przebudowa ulic 7 czerwca 1991, Łukasiewicza i  
Batalionów Chłopskich. Jak Państwo wiecie, jest to zespół ulic, tak można powiedzieć, wokół nowo 
budowanej  hali  widowiskowo – sportowej.  Pierwotnie w Budżecie Miasta  Płocka na to zadanie 
przeznaczaliśmy,  chcieliśmy  przeznaczyć,  i  tak  było  w  pierwotnym  budżecie,  3.720.000,00  zł. 
Zgodnie z najnowszymi zapisami budżetowymi, które między innymi dzisiaj będziemy uchwalać, 
będzie to już 7.091.000,00 zł.  Czyli  można by powiedzieć,  że w ciągu kilku miesięcy to zadanie 
pierwotnie nie zostało prawidłowo oszacowane na bardzo, bardzo dużą rozbieżną kwotę. Podobna 
sytuacja dotyczy samej hali  widowiskowo – sportowej.  Tutaj,  jak wiemy, pierwotnie w Budżecie 
Miasta  Płocka  mieliśmy  zapisany  koszt  realizacji  tejże  inwestycji  106.600,00  zł.  Zgodnie  z 
dokumentem na druku 872 ma to już wzrosnąć do 113.600,00 zł. A zgodnie z dokumentem 875, 
który dostaliśmy przy wejściu na salę, który większością w głosowaniu nie wszedł ostatecznie pod 
obrady dzisiejszej  sesji,  miało to wzrosnąć o kolejne kwoty.  Czyli  zwracam uwagę,  że  na dzień 
dzisiejszy,  przynajmniej,  że  106.000,00 wzrasta  na 113.000,00.  Prosiłbym Panów Prezydentów  o 
ustosunkowanie się, co było przyczynami takiego wzrostu, zwłaszcza  w kontekście tychże uliczek 
otaczających halę, gdyż tam jest wzrost praktycznie stuprocentowy. Ale to nie wszystkie tego typu 
elementy.  Podobna  sytuacja  ma  miejsce  z  inwestycją,   niemniej  kontrowersyjną,  a  mianowicie 
rozbudowa i zagospodarowanie płockiego nabrzeża wiślanego. Zgodnie z Budżetem Miasta Płocka 
z grudnia, czyli z pierwotną wersją budżetu, koszt netto tej inwestycji miał wynieść 8.200.000,00 zł.  
Na dzień dzisiejszy, po dzisiejszej sesji, jeżeli przejdzie ta uchwała, będzie to 13. 095.000,00 zł, czyli  
też  wzrost  praktycznie  o 5.000.000,00 zł  od pierwotnej  wersji.  Podobna sytuacja  ma miejsce w 
części  płockiego  nabrzeża  wiślanego  dotyczącego  płockiego  towarzystwa  wiślanego.  Tam  jest 
wzrost z 5.800.000,00 zł do 6.700.000,00 zł. Jest rzeczą oczywistą, prowadziłem w życiu inwestycje,  
wiem,  że  nieraz  można  niedoszacować,  można,  wyskakują  roboty  dodatkowe,  natomiast  w 
przypadku niektórych z tych inwestycji, zwłaszcza przygotowywanych od zera, od podstaw przez 
Urząd,  wydaje  mi  się,  że  te  rozbieżności  na finale  robót  są  jednak  zdecydowanie  za  duże.  Ale  
prosiłbym Panów Prezydentów o ustosunkowanie się do tego tematu. Dziękuję.”     

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!  Chciałbym  wnieść  autopoprawkę  do  projektu  uchwały  przedstawionej  na 
druku  nr  872.  Autopoprawka  polega  na  tym,  iż  wnosi  się  jako  autopoprawkę  wszystkie  treści  
zawarte w propozycji uchwały budżetowej, która nie została przez Państwa Radnych przyjęta do 
dzisiejszego porządku obrad w takiej treści, w jakiej otrzymaliście Państwo te propozycję na Sesji  

6



Rady Miasta Płocka. Dlaczego taka propozycja autopoprawki? - Dlatego, że to jest ostatnia Sesja  
Rady Miasta  tej  kadencji.  Dlatego,  że jeśli  przeczytamy uzasadnienie do tej  uchwały,  to  oprócz 
pewnych inwestycji, na których się różnimy od wielu miesięcy, co do których się różnimy od wielu 
miesięcy na tej Radzie, to jest jeszcze bardzo wiele zadań, które mogą być zrealizowane, jeśli  ta 
autopoprawka zostanie przyjęta.  Dlatego dobrą propozycją była uwaga Pana Przewodniczącego 
Jaroszewskiego,  aby  w  tej  kwestii  zorganizować  przerwę,  aby  zapoznać  się  z  treścią  w  tym 
momencie  już  autopoprawki  i  aby  merytorycznie  podyskutować  o  całości  projektu  uchwały.  
Dziękuję bardzo.”  

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „W  związku  z   sugestią,  
właściwie wnioskiem formalnym Pana Prezydenta, proponuję przerwę i proponuję spotkanie. […] 
Ja zrozumiałem,  sprawdzajcie mnie Państwo, że Pan Prezydent do projektu uchwały, który w tej 
chwili  omawiamy,  a  więc  o  numerze  872,  jako  autopoprawkę  wprowadził  zapisy 
niewprowadzonego projektu uchwały o numerze 875. A przed tym, jak Państwo pamiętacie, Pan 
Przewodniczący poprosił o to, żebyśmy się nad tą uchwałą zatrzymali  i zrobili przerwę. Ponieważ 
jest ten wniosek formalny Pana Przewodniczącego postawiony, więc bardzo proszę Państwa o to,  
żebyśmy się udali teraz na przerwę. [...]”

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

Pani  Radna  Elżbieta Gapińska powiedziała:  „Panie  Przewodniczący!  Panie Prezydencie!  Wysoka 
Rado!  Panie  Przewodniczący,  nie  uważam,  że  w  tym  momencie  konieczna  byłaby  ta  przerwa, 
ponieważ...”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jeżeli mamy omówić...”

Pani  Radna Elżbieta  Gapińska powiedziała:  „Ale,  Panie  Przewodniczący,  proszę  mi  pozwolić 
skończyć i wtedy Pan Przewodniczący powie swoją opinię, a ja powiem swoją najpierw. Otóż, Panie 
Przewodniczący, mój kolega klubowy Pan Artur Jaroszewski zgłosił taką propozycję w sytuacji, w 
której  my byśmy  jako Rada  Miasta  przyjęli  propozycję  wprowadzenia  tej  uchwały  pod  obrady 
Wysokiej Rady. Natomiast myśmy tej uchwały nie zaakceptowali. To jest po pierwsze. Po drugie nie 
rozumiem  w  ogóle  takiego  podejścia  Pana  Prezydenta,  ponieważ,  proszę  Państwa,  to  już  nie 
pierwszy  raz  takie  traktowanie  Rady  Miasta  Płocka  przez  Pana  Prezydenta.  Nazwałabym  to 
traktowaniem czysto instrumentalnym. Czyli, Panie Prezydencie, jeżeli rzeczywiście Panu zależało 
tak  bardzo,  żeby  ta  uchwała  dzisiaj  była  przez  nas  obradowana,  to  proszę  mi  wytłumaczyć, 
dlaczego ona nie znalazła się wczoraj na posiedzeniu komisji, połączonym posiedzeniu wszystkich 
komisji.  Nie  rozumiem,  co  się  takiego  zdarzyło  od  wczoraj  do  dzisiaj,  że  tak  dużą  poprawkę 
zdążyliście przygotować, a wczoraj nie wiedzieliście o tym, że ta poprawka, że ta uchwała będzie 
potrzebna do obradowania. I teraz Pan próbuje drogą jak zwykle taką dziwną, tak bym powiedziała, 
okrężną, wprowadzić pod obrady Wysokiej Rady właśnie tą poprawkę. Tego nie rozumiem zupełnie. 
Więc proszę mi wytłumaczyć.  Nie widzę potrzeby na przerwę,  bo proszę zwrócić uwagę,  że  tą  
poprawkę, tą autopoprawkę Pana Prezydenta jako Rada Miasta będziemy znowu głosować. Jeżeli 
my przegłosujemy, że ona nie będzie wprowadzona, to wtedy nie ma sensu tego .... nad tym się 
zastanawiać.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Autopoprawki się nie głosuje, 
Pani Przewodnicząca.”

Pani Radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „To całą uchwałę odrzucimy, być może.”

Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Całą uchwałę byśmy musieli 
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odrzucić 872 z wprowadzoną autopoprawką.”

Pani Radna  Elżbieta Gapińska  powiedziała: „Więc, Panie Przewodniczący, o tym mówię. Jeżeli ją 
uznamy, wtedy, nie wiem, nie rozumiem tego.”

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka powiedział:  „Ale  jest  wniosek  formalny 
Pana Przewodniczącego […].” 

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

Pan  Mirosław Milewski  Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Komentarz był 
taki,  jaki był.  Ja tylko gwoli  wyjaśnienia powiem, że najzwyczajniej  w świecie Panie nie zdążyły,  
pracowały  wieczorem,  nawet  do  późnych  godzin  wieczornych,  i  dlatego  dziś  jest  ten  projekt 
uchwały bardzo, bardzo obszerny, właśnie z tego powodu. Gdyby był kilkustronicowy, to zapewne  
nie byłoby żadnego problemu, aby na wczorajszą połączoną komisję Rady Miasta dostarczyć treści  
w niej  zawarte  pod analizę,  pod ocenę.  Przyłączyłem się  do tej  prośby Przewodniczącego,  czy 
sugestii  wcześniejszej,  w innym kontekście,  okay,  ale po to,  żeby każdy mógł  się,  przynajmniej 
przeczytać i zapoznać z treścią tej uchwały przed głosowaniem. Ale jeśli Państwo Radni uznacie, że 
przerwa nie jest konieczna, cóż ja mogę na to.”        

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Przerwa  jest  konieczna. 
Ogłaszam godzinną przerwę na zapoznanie się z projektem o numerze 875 i następnie spotykamy 
się, dyskutujemy nad projektem 872 z wprowadzoną autopoprawką w postaci 875. [...]”

Przerwa w obradach od godz. 1040 do godz. 1140. Obrady zostały wznowione o godz. 1147.

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! Oczywiście kolejne pytania urodziły się po 
przeczytaniu  autopoprawki,  czyli  pierwotnie  druku  875,  w  chwili  obecnej  autopoprawki  Pana 
Prezydenta  do  druku  872.  Przypomnę  jeszcze,  że  nie  dostałem  odpowiedzi  na  poprzednie 
zgłoszone wątpliwości dotyczące wzrost kosztów inwestycji kilku zadań.  Ale ponieważ jak gdyby 
ten  dokument   w  formie  autopoprawki  nowelizuje  je  i  już  zwiększa,  więc  kontynuując  tamte 
pytania  pozwolę  sobie  zadać  jeszcze  kilka.  W  autopoprawce,  między  innymi,  po  raz  kolejny 
wzrastają koszty rozbudowy i zagospodarowania nabrzeża wiślanego, tym razem już o niewielką 
kwotę  stosunkowo – 31.000,00  zł,  ale  prośba o  ustosunkowanie  się  do całości  tejże  inwestycji. 
Wzrastają  również  koszty  dróg  dojazdowych  do  drugiej  przeprawy  mostowej  -  400.000,00  zł. 
Mówimy o odcinku IV. Ponieważ wiemy, że tam problemy techniczne i chyba problemy prawne 
dotyczące kontraktu cały czas istnieją, więc prośba o bardziej szczegółowe omówienie tej bardzo 
istotnej kwestii. Pojawia się nam w kilku elementach autopoprawki,  fragmentach autopoprawki, 
hala widowiskowo – sportowa. Zresztą rozbudowa nabrzeża wiślanego również pojawia nam się w 
kilku punktach.  I  tak w chwili  obecnej już,  o ile dobrze widzę, hala widowiskowo – sportowa z  
pierwotnych 106.000.000,00 zł  wzrosła  nam kosztowo do ponad 114.000.000,00 zł.  Rozbudowa 
nabrzeża wiślanego w  tym roku z 8.200.000,00 z autopoprawką do  13.200.000,00 zł , czyli łącznie 
jest to już docelowo 56.000.000,00 zł netto. Zaintrygował mnie jeszcze jeden zapis, pozwolę sobie  
odczytać,  a  mianowicie  Pan  Prezydent  proponuje  zdjęcie  pieniędzy  z  zadania:  budowa  ulicy 
Pocztowej  od  mostu  na  rzece  Słupiance  do granic  miasta  wraz  z  brakującą infrastrukturą  oraz 
budowa ulic, mówię o zdjęciu pieniędzy z zadania: budowa ulic Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna,  
Odległa, Urbanowo oraz Raczkowizna i Urbanowo, chodniki, i przesunięcie tych pieniędzy na halę 
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widowiskowo – sportową, z intrygującym opisem: związane jest to z koniecznością zabezpieczenia 
środków na wykonanie konstrukcji umożliwiającej ustawienie sceny koncertowej. Domyślam się, że 
jest to ciąg dalszy wątku, o którym mogliśmy przeczytać w gazecie stosunkowo niedawno. Mnie  
intryguje,  dlaczego tego elementu nie mogliśmy przewidzieć na etapie podpisywania umowy z 
wykonawcą.  Przecież  nie  pierwszy  koncert  organizujemy w Płocku.  To,  że  pierwszy w hali,  być  
może, ale nie pierwszy w Płocku. Na tym etapie tyle. Później jeszcze zapewne będę miał pytania do 
swojego  ulubionego  tematu,  o  którym  Pan  Prezydent  również  nie  zapomniał,  czyli  zadłużenia 
miasta Płocka.”

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

Pan  Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:  „Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Kwoty, które wymienił Pan Przewodniczący Artur Jaroszewski, odnoszą się też jakby 
w  całości  do  tych  wszystkich  zmian,  które  były  i  wcześniej  dokonywane  na  tym  zadaniu.  Jeśli  
dobrze pamiętam,  jedną ze  zmian była  dodatkowa kwota,  jaką wprowadziliśmy na to  zadanie,  
około, czy ponad 4.000.000,00 zł, i wówczas informowaliśmy Państwa Radnych, na jakie części tego 
zadania te środki  są niezbędne. Jeśli  chodzi  o te środki,  które w tej  chwili  są proponowane do 
wprowadzenia  jako  dodatkowe,  pozostają  nam  chociażby  ostatnie  zalecenia,  jakie  mamy,  to 
dodatkowe klapy przeciwpożarowe i zawory, zasilanie i w ramach przewietrzania hali, czyli montaż 
siłowników i sterowania automatycznego tymi siłownikami. Jeśli chodzi o te siłowniki i sterowanie,  
to  są  to  takie  urządzenia,  które  przy  wszystkich  wejściowych  drzwiach  muszą  być,  po  tych 
przeglądach,  które  zostały  dokonane,  zamontowane,  w  celu  gdyby  następowało  jakiekolwiek 
zagrożenie pożarowe, czy zadymienie tej hali, one muszą się wtedy automatycznie otwierać. Też, 
jak  Państwo  pamiętacie,  przypuszczam,  że  pamiętacie  Państwo,  były  też  dodatkowe  środki  na 
stację trafo, ponieważ podjęta została decyzja o przebudowie i w zasadzie budowie nowej stacji  
trafo. Było to też na jednej z kolejnych poprzednich sesji takie środki dodatkowe przez Państwa 
Radnych  skierowane  na  to  zadanie.  Więc  to  by  trzeba  było  jakby  jeszcze  wszystko  po  kolei 
przejrzeć, żeby z każdej sesji, jeśli tylko takie zmiany były, to stanowią tą kwotę końcową. Część 
prac też była zamienna, czyli z części zrezygnowano. W miejsce tego wykonywano inne, niezbędne, 
oczywiście,  inne  prace.  Z  zakresu,  który  jeszcze  jakby  został  do  zrealizowania  po  częściowym 
odbiorze  obiektu,  będą  wyposażenia  niektórych  sal,  które  w  tej  chwili  ani  nie  są  związane  z 
koncertem,  ani  nie  są  związane  z  rozgrywkami  Sekcji  Piłki  Ręcznej  Wisły  Płock.  To  część 
pomieszczeń tych,  które  będą salami  konferencyjnymi,  czy  część  gastronomiczna,  część  będzie 
komercyjna tych pomieszczeń. Więc z części na przykład takiej sali, w której będzie udostępniona 
klubom  sportowym,  kilku  klubom sportowym,  które  będą mogły  ćwiczyć różne sporty,  można 
powiedzieć,  z  tego  zakresu  sportów  sztuk  walki,  więc  tam  zrezygnowało  na  przykład  z  części 
wyposażenia. […] W tej chwili ja nie jestem w stanie każdej pozycji, punkt po punkcie, szczegółowo 
omówić, dlatego że musiałbym mieć zdecydowanie więcej czasu, żeby to Państwu przedstawić. Tą 
nowością tylko,  która była,  różnicą od wczorajszych połączonych wspólnych komisji,  to jest ten  
zakres z autopoprawki, który dzisiaj Państwu zaproponowaliśmy wcześniej w  ramach tego projektu 
uchwały, a obecnie jako autopoprawka, czyli te, jeszcze raz powtórzę,  jeśli  chodzi o dodatkowe 
klapy  przeciwpożarowe,  zawory  i  w  ramach  przewietrzenia  hali,  czyli  siłowniki  i  sterowanie 
automatyczne tymi siłownikami, to jest ta kwota dodatkowa wynikająca z autopoprawki. Dziękuję.”

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

Pan  Piotr  Kubera Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Pytanie  padło  dotyczące 
zagospodarowania nabrzeża, konkretnie molo. Są to roboty dodatkowe, które wynikły w trakcie 
realizacji tego zadania. Jest to głównie: prace elektryczne, projekt instalacji podgrzewaczy wody i  
klimatyzatorów w restauracji, która znajduje się na molo. Jest to pompowanie wody z wykopów do 
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studni, zabezpieczenie antykorozyjne pali,  rozdzielnia elektryczna i połączenie z brzegiem mola.  
Kilka  elementów,  które  były  zaprojektowane,  projekt  był  dosyć  dawno wykonywany,  chociażby 
pompy, które  znajdują się w restauracji, już takich pomp się nie produkuje, musiały być zamienione 
na inne,  nowocześniejsze,  podobnie jak  z  rurami,  które miały  ogrzewać instalację  elektryczną i 
wod.-kan. Także to są te elementy, które składają się na kwotę, która widnieje w projekcie uchwały.  
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:  „Jeszcze  nie  wszystkie 
odpowiedzi.  Jeśli  chodzi  o  zabezpieczenie,  ta  konstrukcja  pod  scenę,  to  też  się  jakby  wzięło  z  
charakteru, jaka rola, jaka funkcja, przede wszystkim, jest zakładana dla naszej hali widowiskowo – 
sportowej. Większość jakby wykorzystania tej hali, większość czasu, jaki będzie wykorzystywana ta 
sala, ta hala widowiskowo – sportowa, to będą wydarzenia sportowe, więc tutaj jest zamontowana 
podłoga na stałe. Jest to na przykład inaczej niż w Łodzi Atlas Arena. Tam jest podłoga rozkładana 
na wydarzenia sportowe, a jest płyta betonowa na wszelkie inne imprezy, na przykład na targi, czy  
inne jakieś koncerty. U nas jest to odwrotnie. Oczywiście, że można było to jakby przewidzieć, ale  
tak się stało, jak stało, projektanci nie rozwiązali, czy jakby nie zapewnili wówczas tego rozwiązania 
i  jest dodatkowe opracowanie zabezpieczenia podłogi przed jakby ciężarem sceny, która będzie 
ustawiona.  Warto  tutaj  dodać,  że  to  zabezpieczenie  będzie  rozbieralne  i  będzie  możliwe  do 
wielokrotnego wykorzystania.  Więc to nie jest jakiś jednorazowy koszt,  tylko on będzie,  można 
powiedzieć, rozkładał się na wiele imprez, które będą na tej hali realizowane. W ramach tego też 
zabezpieczenia  słusznie,  mam  nadzieję,  że  to  tak  będzie  zrobione,  podpowiedziano  takie 
rozwiązanie, żeby pod całą sceną rozłożyć też dodatkowe płyty, bo zawsze się może zdarzyć, że 
trakcie montażu tej sceny, czy następnych scen, może czy jakieś narzędzie upaść, jakiś element tej 
sceny, żeby nie było możliwości uszkodzenia nawierzchni podłogi, bo to już nie chodzi o to, że ta 
podłoga nie wytrzyma w tych innych punktach o mniejszym nacisku, albo nawet tam, gdzie tego  
nacisku już nie ma,  żeby było dodatkowo zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami. 
Jeśli chodzi o ulicę Pocztową i wymienienie przez Pana  Radnego Przewodniczącego pozostałych 
tych ulic: Podwale, Roztocze, Rybna,  ta część, znaczy ta dokumentacja, która została zlecona na 
opracowanie projektów technicznych tych ulic, została z mojej wiedzy, jaką mam, opracowana, nie 
został  tylko  złożony  wniosek  w  ramach  spec  ustawy  o  wydanie  decyzji  o  realizacji  inwestycji 
drogowej z racji tego, że ten wniosek możemy w każdej chwili złożyć w późniejszym terminie. A  
złożenie tego wniosku wiązałoby się z uprawomocnieniem, jakby ta decyzja się uprawomocniła, z 
wykupem części gruntów, niewielkiej części, ale jednak z wykupem i taki wniosek zawsze można w  
stosownym czasie złożyć przed jakby zabudżetowaniem danej inwestycji, tak żeby te nakłady, te 
wydatki  finansowe  na  wykup  niezbędnych  terenów  ponieść  jakby  bliżej  czasu  rozpoczęcia  tej 
inwestycji, niż obecnie na przykład na rok, czy na dwa  przed rozpoczęciem. Jeśli chodzi o drogi 
dojazdowe, w tej  propozycji  wcześniejszej uchwały, którą Państwo omawialiście na połączonych 
komisjach, była propozycja zbyt dużego zdjęcia środków i to jest tylko jakby oddanie do tej pozycji  
tych  400.000,00  zł  w  związku  z  planowanymi  zobowiązaniami.  Jeśli  coś  trzeba  poprawić,  Pani 
Skarbnik, to proszę bardzo.”

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

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Prezydencie, nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi na pytanie o aktualny stan prawny tego kontraktu. 
Mówię o drogach dojazdowych do  mostu.”

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

Pan Tomasz  Kolczyński  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „To  może,  Panie 
Przewodniczący, za chwilkę  ja tutaj postaram się, żeby odpowiednia osoba na Sesję dotarła.”

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

Pan  Radny  Piotr  Nowicki  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Chciałbym  się 
dowiedzieć, w jakim stopniu zostały przekroczone zapisy pierwotnej umowy  z wykonawcą hali i z 
wykonawcą  mola.  Na  Komisji  Skarbku,  która  się  odbywała  chyba  w  miesiącu  październiku, 
powiedziano nam, że te przekroczenia są w granicach 2,5% tego kontraktu, który był zawarty na 
początku. Teraz widzę, że przeznaczamy następne środki na prace związane z halą widowiskowo – 
sportową. Chciałbym się dowiedzieć, o ile kontrakt, który został podpisany, został przekroczony i  
jakby Państwo mogli przypomnieć, na co poszczególne środki finansowe związane z budową hali 
zostały przeznaczone. I  jakby ktoś mógł się ustosunkować,  dlaczego kwot rzędu kilku milionów 
złotych nie można było przewidzieć na etapie projektowania. I analogicznie taki sam zestaw pytań 
do inwestycji pod tytułem: molo. 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:  „Proszę Państwa!  Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Jeśli chodzi o kontrakt na halę za chwilkę mógłbym dokładne dane 
Państwu podać, jakie były z przetargu, ale z tego szacowany koszt, jaki przewidywaliśmy, było około 
118.000.000,00  zł,  z  przetargu  była  kwota  niższa.  Więc  przy  takiej  realizacji,  jaką  jest  hala, 
gigantyczna budowla, bardzo, bardzo skomplikowana budowla, to myślę, że te zwiększenia, które 
nastąpiły,  z  różnych  przyczyn,  przeważnie  dla  poprawy  wykonania  tej  hali,  dla  poprawy 
funkcjonalności,  dla  tego,  żeby  ona  mogła  jeszcze  jakby  większe  funkcje  spełniać,  nie  tylko 
sportowe,  ale  i  te  widowiskowe,  wystawowe  i  wszystko  to,  co  będziemy  w  stanie  w  tej  hali  
zorganizować. Okazały się też różne niespodzianki, też i gruntowe. Nagle fragment, na przykład,  
trzeba było wzmacniać. Widziałem to osobiście, jakie trzeba było podbudowy betonowe o grubej  
warstwie tego betonu pod część tych dróg, które były wykonywane, żeby osiągnąć nośność tych 
dróg. Badania, które zapewne wcześniej były wykonywane, nie są to jak sitko, że  metr po metrze 
wykona się.  Więc są pewne sytuacje,  które w danym terenie  zaistniały.  Chociażby pod parking 
autobusów trzeba było też wymienić grunt i faktycznie został wymieniony. Także stąd te sytuacje 
wręcz wymuszone tym stanem, czy terenowym, czy niezbędnym do korekty projektu.  Wszystko się 
odbywało zresztą pod nadzorem autorskim projektantów. Rzeczy udoskonalano, poprawiano. Po to 
jest też i nadzór autorski, żeby finalny produkt, jakim jest hala, spełniała jak najlepsze oczekiwania 
zamawiającego, ale przede wszystkim bezpieczeństwa korzystania z tego obiektu. Tyle mogę, Panie 
Radny Piotrze, powiedzieć.”

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

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: „[...] Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Muszę powiedzieć, 
że wystąpienie Pana Prezydenta Kolczyńskiego troszeczkę przypominało mi wystąpienie wiecowe, 
a  nie  wystąpienie  merytoryczne,  dotyczące  konkretnej  inwestycji.  I  boleję  nad  tym,  Panie 
Prezydencie, bo wy jeżeli  nie jesteście w stanie określić, ile przepłacona jest ta inwestycja, to jest to  
sytuacja  troszeczkę  dziwna.  Tak,  jak  mówię,  myśmy  na  komisjach  październikowych  mieli 
informację, że to już jest ponad, około 3.000.000,00 zł. Tutaj są kolejne pieniądze. I nie wiemy, czy to 
jest  koniec.  Nie  wiemy,  jakie  Państwo  wyciągnęliście  wnioski  w  stosunku  do  tych  wszystkich  

11



zdarzeń, które miały miejsce. O molu jakby Pan nie zająknął się. Natomiast, Panie Prezydencie, takie 
myśli się rodzą, dlaczego tak elastycznie i tak mądrze nie podeszliście do inwestycji, która nazywa 
się: drogi dojazdowe do mostu. Tam też były złe badania gruntowe. Tam też trzeba było wymienić 
grunt. I do dzisiaj niestety ta inwestycja straszy i pokazuje i jak mało udolny jest ten Urząd. To tyle.  
Dziękuję.”

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

Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:  „O molo może ja dwa zdania. 
Panie Radny. Nie przypominam sobie, żebyśmy na którejkolwiek wcześniejszej Sesji Rady Miasta 
przesuwali dodatkowe środki na zadanie pod nazwą: molo. Może Pani Dyrektor mi tutaj pomoże, 
Dyrektor Kasztelan, ale według mojej wiedzy są to pierwsze środki, które dodatkowo przeznaczamy 
na tą inwestycję.”

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

Pan  Radny  Piotr  Nowicki powiedział:   „Moje  pytanie  w  kwestii  mola  dotyczyło,  żeby  Pan 
powiedział, w jaki sposób i w jakiej kwocie zostanie procentowej, w jakiej wartości procentowej, 
zostanie przekroczone to zadanie.”

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

Pan  Piotr  Kubera  Zastępca Prezydenta Miasta  Płocka powiedział:  „Dobrze,  za  chwilkę obliczę i 
podam ten ułamek procenta.”  

Pan  Tomasz  Korga Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „To  następuje  liczenie.  W 
międzyczasie  kolejne odpowiedzi. Pan Dyrektor, bardzo proszę.” 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Hancykowi 
Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Płocka.

Pan  Andrzej  Hancyk Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Strategicznych  Inwestycji  Drogowych 
powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Chciałbym powiedzieć, że na każdą sesję 
przedstawiam Państwu informację i wszystkie informacje, które mówią o stanie prawnym i na tym 
co się tam dzieje, Państwo dostaliście. Ale,  Panie Radny, to jest nadzwyczajna sesja,  ale ja mam 
składać te informacje co miesiąc i złożyłem na poprzednią sesję i od poprzedniej sesji nic się nie 
zmieniło,  a  na  Sesję  pierwszą  po  wakacjach  dostaliście  Państwo  informację,  że  20  lipca  Pan  
Prezydent zakończył kontrakt z konsorcjum firm, które tam wykonywały. Trwa przejmowanie placu 
budowy.  W  tej  chwili  jest  kończony  protokół  z  przejęcia.  Jest  zrobiona  bardzo  bogata 
dokumentacja  fotograficzna tego,  co tam się stało,  co nie  zostało zrobione,  usterek,  wszystkich 
braków, które tam są. Również zostało zrobionych szereg badań stanu drogi, skarp. I w tej chwili, 
myślę,  że najpóźniej  w przyszłym tygodniu,  protokół  taki  zostanie do końca sporządzony.  I,  jak 
Państwo  widzicie,  Muniserwis  przed  zimą  wykonuje  pewne  roboty  na  zlecenie  miasta,  żeby 
utrzymać  stan  tej  drogi,  przynajmniej  tak,  jak  w  tej  chwili.  Natomiast  chciałbym  jeszcze 
skomentować wypowiedź  Pana  Radnego przy  okazji  mola,  że  tam  też  badania  gruntowe  były 
niewłaściwe.  Chcę powiedzieć,  że  tam niewłaściwych było dużo rzeczy.  Na ten  temat będą się 
wypowiadać pewnie eksperci. Ale na pewno najmniej winne są badania gruntowe, jeżeli można by 
mówić o jakiejś winie. Dziękuję.”
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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! Jeszcze jedno pytanie do Pana Dyrektora, korzystając z Pana 
obecności.  […]  Prośba  o  informację,  czy  są  już  jakieś  terminy,  nie  wiem,  najbliższych  Państwa 
spotkań z wykonawcami w sądzie. Czy możemy przypuszczać chociaż, kiedy dowiemy się po czyjej  
stronie leżała racja?”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Hancykowi 
Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Płocka.

Pan  Andrzej  Hancyk Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Strategicznych  Inwestycji  Drogowych 
powiedział: „ Ja tylko mogę powiedzieć tyle, że zatrzymaliśmy z ostatniej faktury wykonawcy ponad 
9.770.000,00 zł z tytułu opóźnienia na budowie. Sprawa jest w sądzie. Było ileś tych spraw. Ona 
trwa. Tylko tyle wiem.”                  

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: „Jeszcze może 
tylko, przepraszam, kwestia techniczna. Dostaliśmy teraz jakiś dokument. Chciałbym się upewnić 
czy to jest...”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Autopoprawka.”

Pan  Radny Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:   „[...] 
autopoprawka...”

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

Pan Radny Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Dziękuję.”

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

Pan  Radny  Piotr  Nowicki  powiedział:  „Korzystając,  że  Pan  Pełnomocnik  jest,  chciałem  się 
dowiedzieć o zakres prac, które mają na celu usunięcie tych wszystkich rzeczy, które zostały źle  
wykonane,  źle  funkcjonują  przy  trasach dojazdowych  do mostu.  Czy  ten  przetarg,  który  został  
ogłoszony, to obejmuje wszystkie te błędy, które zostały popełnione, czy to jest tylko jakiś wybrany 
fragment tej trasy? Czy w momencie, kiedy ta firma, która teraz to będzie wykonywała, wykona te  
swoje prace, to będzie wszystko już okay?”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Hancykowi 
Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Płocka.

Pan  Andrzej  Hancyk Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Strategicznych  Inwestycji  Drogowych 
powiedział:  „Ja  przepraszam,  ale  nie  wiem  o  jakim  przetargu  Pan  mówi,  bo  nie  było  żadnego 
przetargu. Firma Muniserwis jako zakład budżetowy dostała zlecenie na wykonanie pewnych robót 
zabezpieczających  drogę  przed  zimą.  To jeżeli  chodzi  o  IV  odcinek.  Natomiast,  jak  to  się  dalej 
potoczy. Na pewno będzie przetarg, bo tak jest, na roboty, które są do wykonania, na usunięcie 
usterek, obejmie cały zakres. Być może, że będzie kilka przetargów, bo na przykład inne prace i inne 
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firmy potrzebne są do robót mostowych, a niestety wiadukt też ma wady, które trzeba usunąć.  
Także tego jeszcze nie wiemy. Na razie próbujemy uzyskać opinię ostateczną, co trzeba zrobić tam 
na IV odcinku. Chyba że Pan mówił o czym innym, także....”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę o doprecyzowanie.”

Pan  Radny Piotr  Nowicki  powiedział:  „Ja  powiem  tak,  chodzi  mi  o  odcinek,  który  mieści  się 
pomiędzy  rondem  w  Górach,  a  powiedzmy  rondem  Wyszogrodzka.  Cały  ten  odcinek  mnie 
interesuje. I powiem tak jeszcze w tej chwili, ja w takiej nieświadomości, zdaje mi się, wychodzi na  
to, żyłem, że wydawało mi się, że Państwo w jakimś bardzo dawnym terminie rozwiązaliście, albo 
zaskarżyliście umowę z generalnym wykonawcą tego odcinka, który mieści się po drugiej stronie 
Wisły. I miałem taką informację, że już wyłoniono w drodze czy przetargu, czy jakiegoś konkursu 
ofert  firmę,  która  usunie  te  usterki.  A  z  Pana  wypowiedzi  dziś  zrozumiałem,  że  te  wszystkie 
problemy, które są związane ze skarpami w różnych momentach tej trasy, i miejscach, że to jest w 
dalszym ciągu nieusuwane. Czy ja dobrze Pana zrozumiałem?” 

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Hancykowi 
Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Płocka.

Pan  Andrzej  Hancyk Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Strategicznych  Inwestycji  Drogowych 
powiedział: „Ja mówiłem o drodze, natomiast skarpa jest oddzielną rzeczą. Ona się znajduje w pasie 
drogowym  naszej  drogi,  natomiast  uszkodzenie  na  skarpie  nie  ma  nic  wspólnego  z 
wykonawstwem. Skarpa została najpierw uszkodzona przez quady jeżdżące po niej, a później w 
nocy z 2 na 3 czerwca zeszłego roku spadł ulewny deszcz. W ciągu 4 godzin prawie 50 milimetrów  
wody i ta woda rozmyła skarpę i ona się ma nijak do jakichś roszczeń z wykonawcą. To po prostu  
wydarzyło się coś nienaturalnego, tak duży opad deszczu w tak krótkim czasie, i to jest usuwane. 
Ale to nie ma nic wspólnego w wykonawstwem, z żadnym wykonawcą dróg.”

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

Pan  Radny  Piotr  Nowicki powiedział:  „Dobrze,  a  te  skarpy,  które  mieszczą  się  w  rejonie  tego 
wiaduktu w ulicy Ciechomickiej, to czy one będą  w jakiś sposób naprawiane w najbliższym czasie,  
czy będzie w jakiś tam sposób  prowadził Muniserwis konserwację tego terenu?”         

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Hancykowi 
Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Płocka.

Pan  Andrzej  Hancyk Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Strategicznych  Inwestycji  Drogowych 
powiedział:  „Muniserwis  doprowadzi  do  oczyszczenia  rowów  tak,  żeby  woda  mogła  zejść,  bo 
wykonawca pozostawił po sobie zasypane rowy. Też spowodowała to ulewa, tylko w lipcu zeszłego  
roku. Nie oczyścił tych rowów i tak to zostało. Teraz będą oczyszczone. Woda będzie mogła spływać. 
Natomiast problem na tamtym odcinku jest dużo szerszy, niż skarpy. Ale na ten temat będę mógł  
coś więcej powiedzieć, jak się wypowiedzą fachowcy.”

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

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: „Wie Pan, Panie Pełnomocniku, ja się bardzo cieszę, bo o tym,  
że trzeba te rowy udrożnić, to zdaje mi się, że na jednej z komisji mówiłem jakiś rok temu, albo pół  
roku temu, albo bardzo, bardzo, było to bardzo dawno temu. Ale rozumiem, że do dnia dzisiejszego 
Państwo nie wyłoniliście żadnej firmy, która doprowadzi te skarpy w obszarze wiaduktu do takiego 
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stanu, jaki powinien być.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Hancykowi 
Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Płocka.

Pan  Andrzej  Hancyk Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Strategicznych  Inwestycji  Drogowych 
powiedział:  „Tak,  wykonamy zastępczo za konsorcjum, które tam było i które zostało usunięte z 
budowy.”

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

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: „To na ile lat jeszcze planujecie zabawę z tą drogą i kiedy to 
wreszcie definitywnie zakończycie? Ma Pan jakąś wizję czasową?”    

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Hancykowi 
Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Płocka.

Pan  Andrzej  Hancyk Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Strategicznych  Inwestycji  Drogowych 
powiedział: „Tak. Do października przyszłego roku.”

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

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: „Do października przyszłego roku będzie wszystko okay.”

Pan  Andrzej  Hancyk Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Strategicznych  Inwestycji  Drogowych 
powiedział: „Tak.”

Pan Radny Piotr Nowicki powiedział: „Dziękuję.”

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

Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Radny, biorąc pod uwagę 
wartość zadania 15.150.000,00 zł prawie i kwotę dzisiejszego przesunięcia, jest to niecałe 1,13%.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrze, z dużą dokładnością 
obliczone.”

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

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Wracam do tematu, który obiecałem Panu 
Prezydentowi wcześniej, czyli prognoza łącznej kwoty długu, czyli załącznik do dokumentu dzisiaj 
przedstawionego nam przez Pana Prezydenta. Po raz kolejny po lekturze tego dokumentu, rodzi mi 
się pytanie, po co ten bajeczny dokument Pan nam, Panie Prezydencie, przedstawia, jeżeli po raz 
kolejny  zapisuje  Pan  tam  liczby  nierealne.  Po  raz  kolejny  w  roku  2011  zapisuje  Pan,  Panie 
Prezydencie, że wydatki spadną o prawie 130.000.000,00 zł, chociaż na poprzedniej Sesji powiedział 
Pan, że szacuje w przyszłym roku  zaciągnięcie kredytu mniej więcej, czy tam zobowiązań nowych 
na  poziomie  mniej  więcej  50%  tegorocznych.  Nie  mamy  tutaj  tego  zapisu.  A  co  jeszcze?  W 
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dokumencie chyba po raz pierwszy pojawia się kwota 20.000.000,00 zł przeznaczona na inwestycję 
komenda  miejska,  nowa  komenda  miejska.  W  prognozie  zadłużenia  praktycznie  nie  ma  to 
odzwierciedlenia. Więc jestem przekonany po raz kolejny, że ten dokument jest kompletną fantazją. 
Tylko  po co,  po  co?  Przecież  jesteśmy w stanie  chyba dużo bardziej  wiarygodnie  tą  prognozę 
przedstawić. Znaczy po co, to ja właściwie wiem. Wszyscy wiemy po co. Natomiast traktujmy się 
poważnie. Dziękuję.”         

4.  wynajęcia  w trybie bezprzetargowym  garażu o  nr  ewid.  809/21 mieszczącego się  przy 
ul.Jakubowskiego/Gradowskiego (druk nr 865)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 865.

5.  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasto Płock  do współfinansowania  budowy 
Komendy Miejskiej Policji w Płocku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu 
(druk nr 866)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 866.

6.  dopłat  do  czynszu  za  lokale  zrealizowane  w  ramach  programu  budowy  300  mieszkań 
czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
oraz  zmiany  uchwały  Nr  149/X/07  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  czerwca  2007  roku 
zmienionej uchwałą Nr 471/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku (druk nr 867)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 867.

7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Gminy – Miasto Płock 
przy ul.  Sierpeckiej w Płocku (druk nr 868)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 868.

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.: „Oświetlenie gmin Regionu Płockiego przy 
wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej” wraz z Gminą Bodzanów, Gminą Bulkowo, Gminą 
Gąbin, Gminą Łąck, Gminą Radzanowo, Gminą Słupno, Gminą Stara Biała, Gminą Staroźreby, 
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 869)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 869.

9.  zmiany  Uchwały  Nr  650/XLIV/09  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  grudnia  2009  roku  w 
sprawie  przyjęcia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na terenie miasta Płocka na 2010 rok zmienionej Uchwałą Nr 734/LII/10 Rady 
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Miasta Płocka z dnia 11 czerwca 2010 roku oraz Uchwałą Nr 789/LV/10 Rady Miasta Płocka z  
dnia 31 sierpnia 2010 roku (druk nr 873)

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

Pan Piotr Kubera  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały 
pomieszczonego  na  druku  nr  873  –  w  tabeli  przedstawiającej  podział  środków  finansowych 
przeznaczonych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2010 rok, wyraz: Poddziału, zamienić na wyraz: Pododdziału.

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

Pani Radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Ja jeszcze w kwestii zmiany tej, jeśli chodzi o pieniążki 
przeznaczone  na  działania  profilaktyczne.  Dlaczego  Pan  Prezydent  zdecydował  się  te  kwoty 
przekazać  na Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej? Prosiłabym o szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii. 
Dziękuję.”

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

Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka 
Rado!  Jednym  z  zadań  funduszu  alkoholowego  jest  również  wspieranie  działań  prowadzonych 
przez pododdział tego leczenia w naszym Szpitalu Św. Trójcy. Jest to robione od wielu, wielu lat.  W 
tym  roku  zgłoszone  zostały  wnioski  o  wsparcie  tego  pododdziału,  zakupy  wyposażenia  tego 
pododdziału. Uznaliśmy, że jest to zasadne, stąd propozycja takiego  przesunięcia, a nie innego.”

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

Pani Radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Ale co ma być robione?”

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

Pan Piotr Kubera  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Są to zakupy wyposażenia. Ja 
szczegółów  przy  sobie  nie  mam.  Jeżeli  Pani  Radna  sobie  życzy,  ja  przedstawię,  jakie  to  będą 
urządzenia, jakie wyposażenie będzie zakupione na ten pododdział, szczegółowo.”
  

10.  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  aplikowania  i  realizacji 
wniosku o dofinansowanie zadań zawartych w projekcie pt. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności  publicznej  na  terenie  gmin  Związku  Gmin  Regionu  Płockiego” ze  środków 
NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW  pt.  „System  zielonych  inwestycji  Część  1)  –  zarządzanie  energią  w  budynkach 
użyteczności publicznej” (druk nr 874)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 874.

Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu  Piotrowi  Kuberze 
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
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Pan Piotr  Kubera  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:  „Mam już wykaz,  Pani  Radna, 
wyposażenia,  które za te pieniądze ma zostać zakupione:  4 komplety pasów bezpieczeństwa, 2 
sztuki  kardiomonitorów,  150  m² wykładziny  zmywalnej  do  sal  terapii,  5  sztuk  wentylatorów 
stojących, 20 sztuk materacy do łóżek szpitalnych, 10 sztuk stojaków do kroplówek na kółkach, 2 
sztuki wózków inwalidzkich, 2 sztuki materaców przeciwodleżynowych, 40 sztuk kocy, 40 sztuk - 
poduszki, 40 sztuk – pościel, 30 kompletów – piżamy i aparat do elektrowstrząsów.” 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 870)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 870.
Wynik głosowania:
za - 17
przeciw - 0
wstrzymujące – 7
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  841/LIX/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  9  listopada  2010  roku  zmieniająca  Uchwałę  
Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 871)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 871.
Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 1
wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  842/LIX/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  9  listopada  2010  roku  zmieniająca  
Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2010  stanowi  załącznik  nr  12 do  niniejszego 
protokołu.

3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 872)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 872 (z autopoprawką).
Autopoprawka stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Wynik głosowania:
za - 12
przeciw - 0
wstrzymujące – 12
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  843/LIX/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  9  listopada  2010  roku  zmieniająca  Uchwałę  
Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

4. wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 809/21 mieszczącego się przy 
ul.Jakubowskiego/Gradowskiego (druk nr 865)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 865.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 844/LIX/10 Rady Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wynajęcia w trybie  
bezprzetargowym garażu o nr ewid.  809/21 mieszczącego się  przy  ul.Jakubowskiego/Gradowskiego  
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

5. wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  współfinansowania 
budowy Komendy  Miejskiej  Policji  w Płocku przez  Komendę Wojewódzką Policji  z 
siedzibą w Radomiu (druk nr 866)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 866.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 845/LIX/10 Rady Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody  
na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  współfinansowania  budowy  Komendy  Miejskiej  Policji  w  
Płocku  przez  Komendę  Wojewódzką  Policji  z  siedzibą  w  Radomiu  stanowi załącznik  nr  16  do 
niniejszego protokołu.

6. dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań 
czynszowych we współpracy z  Miejskim  Towarzystwem  Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o.  oraz zmiany uchwały Nr 149/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 
2007 roku zmienionej uchwałą Nr 471/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku (druk nr 
867)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 867.
Wynik głosowania:
za - 15
przeciw - 0
wstrzymujące – 7
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 846/LIX/10 Rady Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie dopłat do czynszu  
za  lokale  zrealizowane  w  ramach  programu  budowy  300  mieszkań  czynszowych  we  współpracy  z  
Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz zmiany uchwały Nr 149/X/07 Rady  
Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku zmienionej uchwałą Nr 471/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009  
roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

7. wydzierżawienia  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność   Gminy  –  Miasto 
Płock przy ul. Sierpeckiej w Płocku (druk nr 868)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 868.
Wynik głosowania:

za - 17
przeciw - 0
wstrzymujące – 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 847/LIX/10 Rady Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wydzierżawienia  
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Gminy – Miasto Płock przy ul.  Sierpeckiej w Płocku  
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.:  „Oświetlenie  gmin  Regionu 
Płockiego przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej” wraz z Gminą Bodzanów, 
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Gminą Bulkowo, Gminą Gąbin, Gminą Łąck, Gminą Radzanowo, Gminą Słupno, Gminą 
Stara  Biała,  Gminą  Staroźreby,  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 869)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 869.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 848/LIX/10 Rady Miasta Płocka z dnia 9 listopada 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.:  „Oświetlenie gmin  
Regionu Płockiego przy wykorzystaniu źródeł energii  odnawialnej” wraz z Gminą Bodzanów, Gminą  
Bulkowo,  Gminą Gąbin,  Gminą Łąck,  Gminą Radzanowo,  Gminą Słupno,  Gminą Stara Biała,  Gminą  
Staroźreby, 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. zmiany Uchwały Nr 650/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku w 
sprawie  przyjęcia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  na  terenie  miasta  Płocka  na  2010  rok  zmienionej  Uchwałą  Nr 
734/LII/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  11  czerwca  2010  roku  oraz  Uchwałą  Nr 
789/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku (druk nr 873)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 873 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 20
przeciw - 1
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 849/LIX/10 Rady Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2010 roku  w sprawie zmiany Uchwały  
Nr  650/XLIV/09  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  grudnia  2009  roku  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiego  
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na 2010 rok  
zmienionej Uchwałą Nr 734/LII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 11 czerwca 2010 roku oraz Uchwałą Nr  
789/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku  stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 
protokołu.

10. wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do aplikowania  i  realizacji 
wniosku  o  dofinansowanie  zadań  zawartych  w  projekcie  pt.  „Termomodernizacja 
budynków  użyteczności  publicznej  na  terenie  gmin  Związku  Gmin  Regionu 
Płockiego”  ze  środków  NFOŚiGW  zgromadzonych  na  Rachunku  klimatycznym  w 
ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. „System zielonych inwestycji Część 1) 
– zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (druk nr 874)

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 874.
Wynik głosowania:
za - 24
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 850/LIX/10 Rady Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody  
na przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do aplikowania  i  realizacji  wniosku  o  dofinansowanie  zadań  
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zawartych  w  projekcie  pt.  „Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  na  terenie  gmin  
Związku Gmin Regionu Płockiego” ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w  
ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.  „System zielonych inwestycji  Część 1) – zarządzanie  
energią w budynkach użyteczności publicznej” stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

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

Pani  Radna  Elżbieta  Gapińska powiedziała:  „Panie  Przewodniczący,  ja  proszę  o  interpretację 
prawną, naszego głosowania uchwały 873. 12 głosów za przy 24 uczestniczących członkach Rady 
Miasta w głosowaniu, to nie jest większość. Proszę o interpretację prawną.”

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płock powiedział: „[...]Nie musi być tu 13.[...]”

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

Pan  Roman  Wróblewski radca  prawny  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie  Prezydencie! 
Szanowni  Państwo!  Ja  już  wcześniej  wyjaśniałem.  Uchwała  budżetowa  jest  zwykłą  uchwałą 
podejmowaną w trybie zwykłym, czyli  większość głosów za musi  być,  niż  głosów przeciwnych. 
Głosów wstrzymujących się tutaj nie liczymy.  Głos wstrzymujący jest wtedy, kiedy wymagana jest 
bezwzględna większości  głosów. W związku z  tym 12 głosów jest za,  przeciw nie było głosów 
żadnych, uchwała została podjęta. Także nie ma tutaj żadnych wątpliwości.”

Ad. pkt 6 

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy między Sesjami 
Rady Miasta Płocka za okres od 29.09.2010 r. do dnia Sesji. Poinformował: 

– Liceum Plastyczne i LO im. Władysława Jagiełły zorganizowały przedsięwzięcie związane z 
upamiętnieniem 70 rocznicy zbrodni katyńskiej (m.in. posadzono 70 dębów),

– odbyły  się  warsztaty  z  młodzieżą,  mające  na  celu  wykreowanie  ciekawych  pomysłów 
trafiających do środowiska młodych ludzi  (Pan Prezydent poinformował,  że  co najmniej 
jeden z wypracowanych pomysłów będzie przedstawiony w propozycji przyszłorocznego 
Budżetu Miasta Płocka),

– Pan  Prezydent  Mirosław  Milewski  wraz  z  Zastępcą  Prezydenta  Panem  Piotrem  Kuberą 
uczestniczyli w kolejnym Forum Organizacji Pozarządowych, 

– odbył  się  panel  dyskusyjny  na  temat  zintegrowania  nauki  i  przemysłu  (debatę 
przygotowało Centrum Edukacji w Płocku), 

– odbyły się wizyty w firmach: Budmat, Dr. Oetker (wizyty te związane  były z planowanymi 
inwestycjami ),

– Pan Prezydent spotkał się z członkami Oratorium im. Dominika Savio na Stanisławówce,
– Pan  Prezydent  brał  udział  w konferencji  naukowej  upamiętniającej  30-lecie  erygowania 

Seminarium Duchownego w Płocku,
– Pan Prezydent brał udział w konferencji zorganizowanej przez Płocki Park Przemysłowo – 

Technologiczny  dotyczącej  przyszłości  dwóch  projektów  –  jednego  z  wykorzystaniem 
środków  Unii  Europejskiej  i  trzech  inwestycji  z  tym  związanych,  a  także  już  ze 
zdeklarowaniem  się  firmy  IBM  na  współuczestniczenie  jednej  z  inwestycji  PPP-T  oraz 
inwestycji,  która  być  może  będzie  wykreowana  w  mieście  Płocku  dot.  inteligentnego 
miasta,

– Pan Prezydent uczestniczył w spotkaniu z pracownikami Spółki Komunikacja Miejska,
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– w omawianym okresie Radni złożyli 6 interpelacji (od początku kadencji Radni złożyli 1552 
interpelacje).

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Mam jeszcze dwie krótkie informacje 
dotyczące stawek podatków: rolnego i leśnego na rok 2011. Informacje, dlatego że one wynikają 
nie z decyzji samorządu naszego, ale z ustaw, a konkretnie z ustawy o podatku rolnym, jeśli chodzi 
o stawkę podatku rolnego na 2011 rok i  wynosi on,  będzie  wynosił  od 1 ha przeliczeniowego 
gruntów  gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha pozostałych gruntów  
rolnych równowartość pieniężną 5 q żyta. Obliczane jest to według średniej ceny skupu żyta za trzy  
pierwsze  kwartały  roku  poprzedzającego  rok  podatkowy.  Jako  podstawę  do wymiaru  podatku 
rolnego  przyjęto  średnią  cenę  skupu  żyta  w  kwocie  37,64  zł  za  1q  na  podstawie  komunikatu  
Prezesa GUS.  Stawka podatku rolnego od  1 ha na 2011 rok  wyniesie  więc 94,10  zł,  co  zostało 
wyliczone  jako  iloczyn  średniej  ceny  skupu  i  równoważnik  2,5  q.  Stawka  podatku  rolnego  od 
pozostałych gruntów określonych jako użytki rolne wyniesie na przyszły rok 188,20 zł  i jest również  
iloczynem średniej ceny skupu żyta i  wskaźnika 5 q.  Stawka podatku rolnego w związku z tym 
będzie wyższa o 10,38 % w stosunku do roku bieżącego. Jeśli chodzi o stawki podatku leśnego na  
przyszły rok, tutaj jest to wszystko wyliczane w oparciu o ustawę o podatku leśnym. I dla lasów  
ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka 
podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi 
powierzchnia  lasu  wyrażona  w  hektarach,  wynikająca  z  ewidencji  gruntów  i  budynków.  Dla 
obliczenia tego podatku na rok następny przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za okres trzech 
pierwszych  kwartałów  bieżącego  roku  w  kwocie  154,65  zł  za  1  m³ na  podstawie  komunikatu 
Prezesa GUS. Stawka podatku leśnego w związku z tym od 1 ha na przyszły rok wyniesie 34,02 zł. A  
zostało to wyliczone poprzez pomnożenie średniej ceny sprzedaży drewna i równoważnika 0,22 m³. 
Stawka  podatku  leśnego  dla  lasów  ochronnych  oraz  lasów  wchodzących  w  skład  rezerwatów 
przyrody  i  parków narodowych od  1  ha na rok  przyszły  wyniesie  17,01  zł.   To  zostało  również 
wyliczone jako iloczyn średniej sprzedaży drewna i równoważnika 0,11. Stawka podatku leśnego w 
związku z tym w 2011 roku będzie wyższa o 13,26 % w stosunku do roku bieżącego. Jeszcze raz  
powtarzam, są to tylko i wyłącznie informacje. Nie są to stawki ustalone przez samorząd miasta  
Płocka. Zapewne byłyby niższe, zgodne z poziomem inflacji. Dziękuję bardzo. [...]” 

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!  Informacja  dotycząca  rozliczenia  środków  finansowych  dotycząca  Spółek  prawa 
handlowego,  gdzie  właścicielem  jest  Miasto  Płock.  Więc  najpierw  może  informacja  o  zmianie 
sposobu przeznaczenia wkładu pieniężnego do Spółki Wodociągi Płockie. Otóż dokonano sposobu 
zmiany przeznaczenia wkładu pieniężnego w następujący sposób, iż z budowy wodociągu w ulicy 
Urodzajnej przekwalifikowano środki na przepięcie do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej z terenu 
oczyszczalni ścieków w Górach oraz budowę wodociągu w ulicy Janówek. Urodzajnej nie zrobiono, 
bo po prostu właściciele nieruchomości nie wyrazili zgody na przejście wodociągiem. Czasami takie  
banalne problemy nas spotykają i tego wodociągu tam nie położyliśmy. Tam mieszkańcy najpierw 
chcieli  wodociągu, następnie nie wyrazili zgody na wejście w teren. Oraz następujące informacje.  
Inwestycje Miejskie otrzymały 2.900.000,00 zł.  Były utworzone udziały. Zostały pokryte wkładem 
pieniężnym  pochodzącym  ze  środków  zabezpieczonych  w  budżecie  miasta  i  tą  uchwałę 
realizowano w następujący sposób. Wydatkowano środki w wysokości 197.100,00 zł. To były takie 
następujące cele: karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie linii tramwajowej 
wraz  z  infrastrukturą  na  odcinku  Gulczewo  Stare  –  Szpital  Wojewódzki  w  Płocku,  odbyła  się 
inwentaryzacja dendrologiczna na terenie przeznaczonym pod budowę linii, wykonano studium 
wykonalności dla zadania budowa linii tramwajowej w Płocku na odcinku od zajezdni tramwajowej 
przy ulicy Harcerskiej do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Medycznej, sporządzono 
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również  program  funkcjonalno  –  użytkowy.  Wodociągi  Płockie  -  uchwałą  przekazano  środki  w 
wysokości 111.000,00 zł na realizację zadania: budowa wodociągu na  osiedlu Borowiczki przy ulicy  
Wilczej i Sarniej. Następnie kolejną uchwałą przekazano środki w wysokości 5.000.000,00 zł, z czego 
3.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod tytułem: budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie osiedli Borowiczki i Parcele oraz 2.000.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej 
zadania: rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka. 
Kolejna uchwała – kwota w wysokości 2.353.000,00 zł, to było z przeznaczeniem na realizacje zadań  
inwestycyjnych: budowa wodociągu zasilającego Budy i Tokary – 250.000,00 zł, przepięcie do sieci  
miejskiej  kanalizacji  sanitarnej  z  terenu oczyszczalni  ścieków w Górach –  103.000,00 zł  oraz  na 
opracowanie dokumentacji technicznej zadania: rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową 
i sanitarną w centrum miasta Płocka – 2.000.000,00 zł. Kolejna uchwała w wysokości 640.000,00 zł z 
przeznaczeniem  na  realizację  zadania  inwestycyjnego:  budowa  wodociągu  zasilającego  Budy  i 
Tokary  oraz  budowa  wodociągu w ulicy  Urodzajnej.  Utworzone  udziały  były  pokryte  wkładem 
pieniężnym  pochodzącym  ze  środków  zabezpieczonych  w  budżecie  miasta.  Realizacja  uchwał. 
Czyli  w 2010 roku zrealizowano I etap inwestycji:  budowa wodociągu w ulicach Wilcza i  Sarnia, 
finansowany  ze  środków  budżetu  gminy.  Dotychczas  poniesione  nakłady  na  projektowanie  i 
realizację zadania wynosiły 114.490.000,36 zł. Realizacja II etapu uzależniona jest od uzyskania zgód 
na zlokalizowanie wodociągu na terenie prywatnych działek, które zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przewidziane są pod pas drogowy. Według stanu na dzień 8 
listopada bieżącego roku nakłady inwestycyjne związane z kontraktem na roboty budowlane dla 
zadania: budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele wyniosły od początku 
realizacji inwestycji, czyli od roku 2008, 19.513.975,46 zł netto. Spółka sfinansowała większość robót 
budowlanych  ze  środków  finansowych  przekazanych  z  budżetu  miasta  w  łącznej  wysokości 
17.000.000,00 zł. Spółka wykorzystała całość przekazanych kwot, czyli w wysokości 17.000.000,00 zł,  
resztę finansując ze środków własnych w wysokości 2.513.975,46 zł netto, na roboty budowlane,  
oraz 1.181.857,81 zł netto na pozostałe nakłady związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.  
Na  podstawie  uchwały  Wodociągom  przekazano  łącznie  4.000.000,00  zł,  kolejna  uchwała, 
opracowanie  dokumentacji,  na  opracowanie  dokumentacji  technicznej  dla  zadania:  rozdział 
kanalizacji  ogólnospławnej  na  deszczową  i  sanitarną  w  centrum  miasta.  Na  dzień  8  listopada 
nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem tego zadania wyniosły łącznie  1.912.255,61 zł,  
w tym kwota dotycząca rozliczenia z wykonawcą usługi opracowania dokumentacji projektowej dla 
tego  zadania  –  wynosi  ona  1.867.680,00  zł  netto.  Całkowite  rozliczenie  umów  z  projektantem 
planuje  się  w  I  kwartale  roku  2011.  Budowa  wodociągu  zasilającego  Budy  i  Tokary  za  kwotę 
250.000,00  zł.  Opracowano  dokumentację  techniczną  oraz  uzyskano  pozwolenie  na   budowę. 
Kosztorys inwestorski opracowany we wrześniu 2010 opiewa na kwotę 825.000,00 zł. Dotychczas 
Spółka  otrzymała  środki  w  wysokości  550.000,00  zł.  […]  W  listopadzie  rozstrzygnięty  zostanie 
przetarg  na  realizację  wydzielonego  zakresu  zadania  o  wartości  kosztorysu  inwestorskiego 
550.000,00 zł. Planowany termin realizacji do końca kwietnia 2011. Dotychczas poniesiono koszty 
związane z opracowaniem dokumentacji technicznej w wysokości 19.884,66 zł. Przepięcie do sieci 
miejskiej  kanalizacji  sanitarnej  z  terenu oczyszczalni  ścieków w Górach na kwotę 103.000,00 zł.  
Zadanie  zrealizowane  i  rozliczone.  Całkowite  nakłady z  budżetu  miasta  na  realizację  inwestycji  
wyniosły  599.632,29  zł.  Pokryte  zostały  środkami  przekazanymi  uchwałami  Zgromadzenia 
Wspólników.  Sekcja Piłki  Ręcznej – dokonano podwyższenia kapitału zakładowego.  Była kwota 
2.500.000,00 zł. Akcje pokryto wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w 
budżecie  miasta.  Realizacja  tej  uchwały,  to  całość  środków  została  przeznaczona  na  pokrycie 
kosztów związanych z przejęciem Sekcji Piłki Ręcznej przez utworzoną w tym celu Spółkę Sekcja 
Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna od Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna. W dniu 4 .08.10 r.  
Zarząd  Spółki  zawarł  z  Wisłą  Płock  umowę  sprzedaży  zespołu,  składników  majątkowych, 
niemajątkowych, składających się na Sekcję Piłki Ręcznej.  Może jeszcze jako ciekawostkę powiem,  
że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg, jeśli chodzi o budowę linii  
tramwajowej. Dziękuję bardzo.”
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Pan  Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Pani  Radnej  Elżbiecie 
Podwójci – Wiecheckiej.

Pani  Radna   Elżbieta   Podwójci  –  Wiechecka  powiedziała:  „Proszę  mi  powiedzieć,  co  było 
przyczyną, ze mieszkańcy ulicy Urodzajnej odmówili po prostu wodociągu, że nie chcą mieć po 
prostu kanalizacji. Proszę powiedzieć mi na co to jest dokument, czy jest jakiś dokument na to, czy  
to jakieś były podpisy zbierali, czy coś. 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:  „To w każdym przypadku, 
kiedy wykonujemy jakąkolwiek inwestycję, borykamy się z takimi problemami, jak wykup terenu, 
udostępnienie terenu pod położenie chociażby wodociągu. To jest wymagana zgoda właściciela. 
Jeśli właściciel nie chce takiej zgody udzielić, to nie udziela, często krzywdząc swoich sąsiadów. Ale  
to są takie sprawy międzyludzkie. Wielokrotnie tutaj chodzi o wynegocjowanie może dużo wyższej 
stawki,  niż  obecnie  obowiązuje  na  rynku.  Czasami  ktoś  uznaje,  że  jemu  to  nie  jest  wodociąg  
potrzebny,  bo  na  przykład  ma  studnię  z  dobrą,  zdatną  wodą  i  to  nie  obchodzi  go  co  dalej  z  
sąsiadami.   Przy każdym procesie inwestycyjnym, Pani  Radna,  takie problemy zachodzą,  dłużej, 
krócej  trwają,  czasami  pewne  sprawy  należy  odłożyć  aż  po  prostu  ludzie  się  zdecydują  pod 
wpływem jakby nacisków sąsiadów. Tak się zdarza. Dziękuję.”

Ad. pkt 7

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy między 
Sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 26.10.2010 r. do 6.11.2010 r. . Poinformował: 
- w dniu 5.11.br. brał udział w koncercie Płockiej Orkiestry Symfonicznej,
- w dniu 6.11. br.  brał udział w V Płockim Balu Niepodległościowym zorganizowanym przez Płocką 
Izbę Gospodarczą. 

Ad. pkt  8 i 9

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

Pani Radna  Elżbieta  Podwójci – Wiechecka powiedziała: „Panie Prezydencie, dlaczego polbruk na 
ulicy  Mazowieckiej,  znaczy  był  niedawno  kładziony  polbruk  na  ulicy  Mazowieckiej,  w  chwili 
obecnej jest zdzierany, ponieważ kładziona jest instalacja elektryczna, tak. Dlaczego to jest, i kto za  
to odpowiada, jakie to są koszty tego, kto pokryje koszty w ogóle? Bo niedawno był kładziony, teraz 
jest zrywany, za chwilę znów będzie kładziony. To do Pana Prezydenta Kolczyńskiego może tym 
razem.”   

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

Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Rzeczywiście dla mnie te 
trudniejsze pytania Pani wybiera. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! To, co jest wykonywane po 
oddaniu, zakończeniu inwestycji, wszystko jest na koszt tego, który wbudowuje tą instalację, czy 
wcześniej tam na jakimś fragmencie gazownicy wykonywali, teraz zasilanie energetyczne do tych 
działek. I to wszystko jest, po pierwsze, na koszt tych, którzy wykonują, czyli zakład energetyczny 
komu tam zlecił, i w uzgodnieniu też z firmą, która wcześniej realizowała przez nas zlecone zadanie, 
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bo tu sprawy jeszcze gwarancji są ważne. I po to, żeby nie utracić tej gwarancji na te fragmenty,  
taką zgodę musi ... znaczy w porozumieniu to też  z firmą wcześniej wykonującą  to zadanie, jest 
realizowane.  Po  prostu  tutaj  zakład  energetyczny  nie  zdążył  za  nami.  To  tak  sobie  trzeba 
powiedzieć.  Trwało  to  bardzo  długo  opracowanie  tej  dokumentacji.  Też  były  problemy  z 
umiejscowieniem tych sieci energetycznych. Wielomiesięczne rozmowy, z tego co wiem, z różnymi 
właścicielami przez projektantów tej sieci były prowadzone. Dziękuję.”

Ad. pkt  10

Zebrani nie zabierali głosu w pkt. „Sprawy różne.”

Ad. pkt  11

Pan  Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z działalności 
Rady Miasta Płocka w kadencji 2006 – 2010. Powiedział: „[...] Rada Miasta Płocka została wybrana w 
dniu 12 listopada 2006 roku w ustawowym składzie 25 radnych i w takim składzie działała do końca 
kadencji ze zmianami dotyczącymi zrzeczenia się mandatu radnego i powołania nowych radnych. 
Zmiany dotyczyły zrzeczenia się mandatu radnego przez Pana Mirosława Milewskiego w związku z 
wyborem na urząd Prezydenta Miasta Płocka, Pana Piotra Kuberę i Pana Tomasza Kolczyńskiego, w 
związku z powołaniem na stanowiska Zastępców Prezydenta Miasta Płocka. Ich miejsce zajęli radni:  
Pan Jerzy Seweryniak, Pan Marek Krysztofiak i Pan Andrzej Burnat. Po zrzeczeniu się mandatu przez 
Pana Radnego Andrzeja Nowakowskiego w związku z wyborem na Posła RP,  mandat objął  Pan 
Grzegorz Lewicki, a po zrzeczeniu się mandatu przez Pana Eryka Smulewicza w związku z wyborem  
na Senatora RP, mandat objął  Pan Andrzej Łachmański i  po zrzeczeniu się mandatu przez Pana 
Józefa Czurko mandat objęła Pani Beata Szczytniewska. Przewodniczącym Rady został wybrany Pan 
Radny Tomasz Korga, który tą funkcję pełnił do końca kadencji. Na Wiceprzewodniczących Rady 
wybrano Panów: Pana Radnego Arkadiusza Iwaniaka, Pana Radnego Artura Jaroszewskiego i Pana 
Radnego Stanisława Kwiatkowskiego. Prezydentem Miasta Płocka ponownie został wybrany Pan 
Mirosław Milewski, który pełnił swoją funkcję przez całą kadencję. W czteroletniej kadencji Rada 
Miasta odbyła 59 Sesji, w tym 48 sesji zwyczajnych, 9 nadzwyczajnych oraz 2 sesje uroczyste. Ilość 
Sesji  w poszczególnych latach przedstawiała się następująco. I  tak,  Szanowni  Państwo: w 2006 
mieliśmy 4 zwyczajne Sesje, w 2007 - 12 zwyczajnych, 2 nadzwyczajne, w 2008 - 11 zwyczajnych, 2  
nadzwyczajne, w 2009 - 11 zwyczajnych, 1 nadzwyczajna i 1 uroczysta, i w 2010 - 10 zwyczajnych, 4  
nadzwyczajne, bardzo dużo, i 1 uroczysta.  W okresie sprawozdawczym Rada Miasta podjęła 851 
uchwał, z tego, i tak: w roku  2006 - 50 uchwał, w 2007 – 221, w 2008 – 180, w 2009 – 201, i w roku  
bieżącym, czyli  w 2010 200 uchwał łącznie z  tymi,  które podjęliśmy,  Szanowni Państwo,  dzisiaj.  
Prezydent  Miasta  Płocka  i  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  co  roku  składali  informację  z 
realizacji uchwał, które były przyjmowane na sesjach Rady Miasta. W trakcie kadencji Rady Miasta 
radni  zgłosili   1552 interpelacje,  czytał  o  tym przed chwilą  Pan Prezydent,  na sesjach i  między 
sesjami.  Najważniejsze zadania  podjęte  przez  Radę  Miasta  w minionej  kadencji,  i  tutaj  według 
mojej  oceny  i  Pań  z  Biura,  jest,  troszkę  jest,  także  będziecie   musieli  się  Państwo  uzbroić  w 
cierpliwość,  stwierdziliśmy  że  było  20  –  22  uchwały,  które  są  istotne  w  czasie  naszej  4-letniej  
kadencji.  Pierwsze:  określenie strategicznych (kluczowych) inwestycji drogowych przewidzianych 
do  realizacji  w  latach  2007  –  2012,  przystąpienie  Miasta  Płocka  do  międzynarodowego 
stowarzyszenia  „Europejski  Szlak  Gotyku  Ceglanego”,  przyjęcie  programu  na  rzecz  Osób 
niepełnosprawnych  na  lata  2008  –  2012,  przyjęcie  programu  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, następnie 
założenie Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, przystąpienie do Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Mazowsze Chopina i utworzenie Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, następne: 
przyjęcie  i  wdrożenie  Programu  Aktywności  Lokalnej  dla  Miasta  Płocka  na  lata  2008  –  2013,  
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aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2007 – 2013, uchwalenie Planu 
Gospodarki  Odpadami  dla  naszego  miasta,  przyjęcie  założeń  do  planu  zaopatrzenia  w  ciepło,  
energię elektryczną i paliwa dla Gminy Miasto Płock, przyjęcie wytycznych do Polityki Parkingowej  
miasta Płocka, przyjęcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2022, przyjęcie 
Programu usuwania wyrobów azbestowych dla naszego miasta  na lata 2008 – 2032, rozbudowa 
systemu  monitoringu  wizyjnego  miasta  Płocka,  budowa  hali  sportowej,  podpisanie  umowy  o 
współpracy  w  dziedzinie  kultury,  nauki,  oświaty,  sportu,  gospodarki  oraz  działalności 
samorządowej  z  miastem  Huai'an  w  Chińskiej  Republice  Ludowej,  przyjęcie  Studium 
transportowego i bezpieczeństwa transportu w mieście Płocku, oraz przyjęcie Polityki Edukacyjnej  
Miasta Płocka na lata 2009 – 2015, oraz przyjęcie programu ograniczenia niskiej emisji w Płocku,  
mającego na celu poprawę stanu powietrza. To są te uchwały, które według nas były najistotniejsze. 
Dalej, proszę Państwa.  W okresie kadencji w Radzie Miasta Płocka działało 5 stałych Komisji. I tak: 
Komisja  Rewizyjna,  której  przewodniczył  i  został  wybrany szefem Pan radny Marek  Krysztofiak, 
następnie Komisja  Skarbu,  Budżetu i  Gospodarki  Finansowej,  której  przewodniczyła  Pani  radna 
Wioletta  Kulpa,  Komisja  Gospodarki  Komunalnej,  której  Przewodniczącym  został  wybrany  Pan 
radny Wiesław Kossakowski, Komisja Polityki Społecznej, której szefową została wybrana Pani radna 
Elżbieta  Gapińska,  Komisji  Inwestycji,  Rozwoju  i  Bezpieczeństwa  Miasta,  której  szefową  została 
wybrana Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel. Oprócz tego, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy 
także  doraźne  komisje  i  tu  były  takie  komisje:  Komisja  d/s  Organizacji  Pracy  Rady  pod 
przewodnictwem  Pani  Radnej  Bożeny  Musiał,  Komisja  Inwentaryzacyjna  pod  przewodnictwem 
Pana  Radnego  Jacka  Jasiona  oraz  Komisja  Wyborcza,  która  przeprowadziła  wybory  do  Rad 
Mieszkańców Osiedli miasta zarządzone, jak Państwo pamiętacie, na 26 października 2008 roku. 
Komisja działała od momentu jej powołania do końca kadencji i przewodniczącą była radna Pani 
Wioletta  Kulpa.   Był  także  Zespół  do  zaopiniowania  zgłoszonych  kandydatów  na  ławników 
sądowych, pamiętacie Państwo takie wybory, wybieraliśmy ławników, i szefową tego zespołu była 
Pani  radna  Wioletta  Kulpa.  Komisja  d/s  Organizacji  Pracy  Rady  działała  przez  całą  kadencję, 
zajmując się opiniowaniem zmian do Statutu Miasta Płocka i  Regulaminu Rady Miasta.  Komisja 
Inwentaryzacyjna zaś zajmowała się spisem mienia komunalnego Skarbu Państwa podlegającego 
przejęciu na rzecz miasta Płocka. W związku z zarządzeniem wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli  
miasta  Płocka,  po  raz  pierwszy  w  tej  kadencji  miasto  zostało  dla  wyborów  podzielone  na  55 
obwodów głosowania i zostały również po raz pierwszy wydrukowane spisy wyborców. W każdą 
środę,  po zmianie godzin pracy, wtedy to był czwartek, Przewodniczący  i Wiceprzewodniczący 
przyjmowali  interesantów.  Ogółem  zarejestrowanych  zostało  486  przyjęć  indywidualnych  i 
grupowych. Zdecydowana większość mieszkańców zgłaszała problemy mieszkaniowe. Ponadto w 
trakcie kadencji odbywały się cykliczne spotkania Przewodniczącego Rady z Przewodniczącymi Rad 
Mieszkańców  Osiedli  i  Przewodniczącymi  Zarządów  Osiedli.  Obsługą  Sesji  Rady  i  Komisji  Rady 
zajmowało się Biuro Obsługi Rady Miasta w  7 osobowym składzie. Szanowni Państwo! Dobiega 
końca kadencja płockiego samorządu, w tym roku szczególna, bo zbiegająca się z  obchodami XX-
lecia polskiej samorządności.  Jestem przekonany, że z perspektywy zdecydowana większość nas 
samorządów te 20 lat,  jak i  ostatnią  kadencję ocenia pozytywnie.  Miasto rozwija się,  przybywa 
nowych dróg, chodników, powstają nowe przedszkola i  szkoły. Wysiłkiem nas wszystkich miasto 
staje się lepiej zorganizowane, ładniejsze, bezpieczniejsze. Czy udało nam się wszystko zrealizować? 
Nie, bo zawsze można powiedzieć, że można było zrobić więcej. Tym wszystkim, którzy razem z 
płockim  samorządem  pracowali,  aby  Płock  stawał  się  miastem  ładniejszym  i  bezpieczniejszym 
dziękuję za współpracę i zaangażowanie w imieniu wszystkich radnych, a także i swoim. Dziękuję 
Panu  Prezydentowi,  Panom  Prezydentom,  służbom  finansowym,  inwestycyjnym,  komunalnym. 
Dziękuję Prezesom spółek miejskich,  zakładów budżetowych,  prosząc jednocześnie szefów tych 
służb  o  przekazanie  podziękowań  wszystkim  pracownikom.  Serdecznie  dziękujemy.  W  sposób 
szczególny dziękuję Pani Kierownik Beacie Całej oraz wszystkim Paniom pracującym w Biurze Rady 
Miasta za współpracę przy przygotowaniu sesji i obsłudze komisji, przepraszając jednocześnie, że 
chwilami  byliśmy  nieznośni.  Byliśmy.  Paniom  i  Panom  Radnym  dziękuję  za  4  lata  współpracy. 
Według mojej oceny byliśmy Radą rzetelnie pracującą dla dobra naszego miasta. Czasami ostro się 
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spieraliśmy, ale nigdy nie przekroczyliśmy norm dobrego wychowania, tak mi się wydaje. Jeszcze 
raz  dziękuję,  a  wszystkim,  którzy  ponownie  ubiegają  się  o  mandat  radnego życzę  wyborczych 
sukcesów. Dziękuję serdecznie.”

W tym miejscu obrad Radni Rady Miasta Płocka otrzymali dyplomy.

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Drodzy Radni! 
Drodzy Państwo! To już ostatnia sesja tej kadencji samorządu, w związku z tym z żalem, ze łzami w 
oku  czasami,  opuścimy  tą  salę  na  kilka,  kilkanaście  dni,  mam  nadzieję,  czego  bardzo,  bardzo 
serdecznie na wstępie wszystkim, którzy ubiegają się o ponowne kandydowanie do Rady Miasta 
Płocka, życzę.  Drodzy Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za te cztery 
lata, za te cztery lata wspólnej pracy przede wszystkim dla miasta Płocka. Była ona, tak jak już Pan  
Przewodniczący  Korga  powiedział,  bardzo  owocna.  Bardzo  owocna  w  wiele  bardzo  ciekawych 
działań  społecznych,  które  w  zdecydowanej  większości  wspólnie  podejmowaliśmy  i  w  efekcie 
wcielaliśmy  w  życie.  Była  ona  bardzo  owocna  w  wiele   działań  inwestycyjnych,  których  było 
wyjątkowo, wyjątkowo dużo. Ponad 350 działań inwestycyjnych i remontowych powyżej 50 tys., 
tylko  tych  sklasyfikowanych,  to  jest  jak  na  jedną  kadencję  absolutny  rekord.  To  wszystko  jest  
zasługą nas  wszystkich  samorządowców.  To wszystko jest  zasługą  wielu  pracowników,  naszych 
współpracowników,  pracowników  tego  Ratusza,  jednostek  organizacyjnych,  spółek  prawa 
handlowego. Ale to też jest zasługą wszystkich osób, które albo indywidualnie, albo poprzez swoją 
spontaniczną,  czasami tylko i  wyłącznie społeczną pracę w wielu organizacjach pozarządowych 
działają na rzecz miasta i ubogacają te nisze, te fragmenty życia, którymi powinniśmy się wszyscy 
zajmować. Bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję. Te wszystkie chwile naszych sporów, naszych 
czasami kłótni, dodawały kolorytu naszej pracy. Ja za wszystkie rzeczy, które nieopatrznie być może 
powiedziałem w różnych rozmowach na tej sali i poza tą salą, jeśli cokolwiek Państwa to uraziło, to  
bardzo przepraszam. Jesteśmy tylko ludźmi. Mam nadzieję, że kolejne kadencje samorządu, tak jak 
powiedziałem,  w  takim  składzie,  w  jakim  jesteśmy,  w  takich  miejscach  w  jakich  jesteśmy,  nie  
byłbym sobą, gdybym tego nie dodał, będzie wpływać coraz lepiej na rozwój naszego miasta i oby 
taki dobry klimat inwestycyjny, społeczny, wzajemnej współpracy, wzajemnego zrozumienia się, był 
rozwijany. Dziękuję bardzo jeszcze raz i wszystkiego dobrego, powodzenia w wyborach. Dziękuję.”   

Ad. pkt  12 

Pan Tomasz  Korga  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  zamknął  obrady LIX  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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