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PROTOKÓŁ Nr IX/07 
Z OBRAD IX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA 

ODBYTEJ W DNIU 29 maja 2007 roku 
 
Sesja rozpoczęła się o godz.10.10, a zakończyła o godz.14.10. 
 
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach. 
 
Stan radnych    - 25 
Obecnych    - 25 
Nieobecni     - 0 
     
Osób zaproszonych   - 143 
Obecnych    -  71 
  
Listy obecności stanowią Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu. 
 
 

Ad. pkt 1 
 
 Otwarcia obrad IX 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 przedstawiał się następująco:  
 
1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka. 
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
3. Informacja o wykonaniu uchwały Nr 891/LIII/06 Rady Miasta Płocka w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku. 
4. Stan realizacji inwestycji „Drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej” - stopień wykorzystania 

środków finansowych oraz przygotowanie do budowy obwodnic. 
5. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Płocka.  
6. Podjęcie uchwał w sprawach:   
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

1) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 131), 
2) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na okres od 01 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku i ustalenia dopłaty dla 
grup taryfowych (druk nr 117), 

3) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 116), 

4) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Płocka (druk nr 114), 

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka (druk nr 115), 

6) założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu 
założycielskiego (druk nr 122), 

7) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem 
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Edukacji Narodowej (druk nr 123), 
8) zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez 

miasto Płock szkołom niepublicznym (druk nr 124), 
9) zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez 

miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby 
prawne lub fizyczne (druk nr 125), 

10) zmiany uchwały 78/VII/2007 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie 
przystąpienia Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu 
„Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu 
Płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach 
Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin 
Regionu Płockiego oraz sposobu finansowania przez Miasto Płock uczestnictwa w tym 
projekcie (druk nr 126), 

11) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek 
organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych (druk nr 127), 

12) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na remont 
ulicy Mościckiego (druk nr 128), 

13) ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w 
niektórych budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody 
na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników (druk nr 129), 

14) ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w 
niektórych budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody 
na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników (druk nr 130), 

15) zmian w Uchwale Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (druk nr 118), 

16) przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów 
pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Szczawin 
Kościelny (druk nr 119), 

17) zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 (druk nr 120), 

18) zawarcia z Powiatem Sierpeckim porozumienia w sprawie realizacji zadań Powiatu 
Sierpeckiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego 
jednostką organizacyjną Gminy Płock (druk nr 121), 

19) uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 111), 
20) uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (druk nr 112), 
21) powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych 

(druk nr 113). 
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał  
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta 
Płocka.  
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Odpowiedzi na interpelacje. 
11. Sprawy różne. 
12. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka. 
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 W tym miejscu głos zabrał Pan Paweł Kolczyński Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka i 
odczytał pismo skierowane do Rady Miasta Płocka przez Prezydenta Miasta Płocka Pana Mirosława 
Milewskiego o treści:” Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie w porządku obrad najbliższej 
Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 29 maja br. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Łodzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 9druk nr 
132). 
 Utworzona strefa obejmować będzie grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym 
PKN ORLEN S.A., które objęte są strefą nr 4 Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. 
Ustanowienie podstrefy ŁSSE ułatwi PPPT S.A aktywne poszukiwanie podmiotów zainteresowanych 
inwestycjami w Płocku i wpłynie na zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w naszym mieście. 
Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów zewnętrznych tego typu rozwiązaniem 
organizacyjnym w ramach PPPT S.A. W powyższej sprawie konieczne jet podjęcie bardzo szybkich 
działań, co usprawiedliwia i uzasadnia moją prośbę o wprowadzenie uchwały do porządku obrad Rady 
Miasta Płocka.” 
Pismo stanowi Załącznik nr 7 do protokołu. 
  
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował Radę Miasta, że 
projekt ten został zaopiniowane przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta 
Płocka i poddał pod głosowanie propozycję wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (druk nr 132). 
Wynik głosowania: 
za-22 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
 
 Głos zabrał Pan Arkadiusz Iwaniak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka i powiedział:” 
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Do porządku obrad dzisiejszej sesji mam wniosek Klubu 
Lewica i Demokraci aby pkt 5, a więc sprawozdanie z   realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
miasta Płocka za lata 2005-2006 zdjąć z dzisiejszej Sesji Rady Miasta. Dlatego, że w mojej ocenie plan, 
który nam zaprezentowano jest napisany w sposób bardzo nierzetelny i nie oddający problematyki w 
całości. Jeśli Państwo otworzycie ten materiał na stronie 28 mamy tu punkt trzeci osady ściekowe, 
pomijam kwestię, że sprawozdanie zostało żywcem spisane z planu gospodarki odpadami, a więc ktoś 
nie zadał sobie trudu aby to napisać tylko to przepisał. Jest napisane obiekt Maszewo jest oczyszczalnią 
typu biologiczno-mechanicznego to samo jest w planie. Osady ściekowe powstające w oczyszczalni 
podlegają procesowi fermentacji metanowej i odwadniane na wirówce. W oczyszczalni powstają 
odpady z kratki ... Na tym się kończy to sprawozdanie dalej mamy kilka tabel. Ja myślę, że na tym to 
sprawozdanie nie powinno się zakończyć. Wiele jest odniesień w tym materiale identycznie 
przepisanych z planu gospodarki odpadami dla miasta Płocka. Jak otworzymy ten plan na stronie 65 to 
również możemy przeczytać, że  obiekt Maszewo jest oczyszczalnią typu biologiczno-mechanicznego. 
Na stronie 108 planu jest dokładnie napisane co powinien ten raport zawierać tj. ocena stopnia realizacji 
planu gospodarki odpadami powinna zawierać, ocenę stopnia realizacji kierunków i celów działania  
sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych, zgodność wykonanych 
zadań z harmonogramem prac. Nie znamy harmonogramu prac nie wynika z materiału co zostało 
zrealizowane co nie, sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć 
tego również nie ma w tym niezwykle ważnym dokumencie. Ponadto w tym dokumencie jest mowa o 
czymś takim jak gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, nie wiadomo co się z tym dzieje, czy 
będzie to zrobione czy nie. W tym materiale również nie ma mowy o odpadach medycznych, olejach 
odpadowych, nie ma mowy o zwierzętach które padły i co się z nimi dzieje. Zatem sugeruję aby ten 
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materiał zdjąć, żeby został on przygotowany rzetelnie oddający ważność tej sprawy na następną sesję, 
warto żebyśmy na ten temat szerzej porozmawiali a nie potraktowali to, że ktoś coś napisał a my radni 
mamy to po prostu przyjąć bo tak nakazuje czasookres w którym mamy to przyjąć, bo zgodnie z tym 
planem mamy do końca roku czas więc możemy na ten temat dobrze porozmawiać.” 
 
 Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała:” Bardzo zdziwiłam się słowami Pana 
Przewodniczącego Iwaniaka dlatego, że temat który mamy w punkcie 5 czyli  Sprawozdanie z realizacji 
Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Płocka był zamieszczony w planie pracy Komisji Gospodarki 
Komunalnej która jest najbardziej Komisją merytoryczna aby zajmować się omawianiem tego 
materiału. Na Komisji Gospodarki Komunalnej nie było żadnych uwag do tego materiału. Pan 
Przewodniczący jest również członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej, bardzo mi przykro że Pan 
wówczas nie wnosił uwag na Komisji, tak jak miałam wczoraj na Komisji Skarbu, że do różnych 
istotnych dla Komisji tematów też nie było uwag. W związku z tym bardzo mi przykro, że na 
Komisjach merytorycznych nie rozmawiamy o tych rzeczach o których powinniśmy rzeczywiście 
rozmawiać.” 
 
 Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział:” Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Jako 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej jestem przeciwny zdejmowaniu tego sprawozdania z 
porządku obrad , to co mówiła Pani radna Kulpa ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, nie było 
pytań. A pragnę dodać, że mieliśmy okazję w tym roku na posiedzeniach Komisji Gospodarki 
Komunalnej gościć przedstawicieli ZUOK więc mieliśmy okazję dyskutować na temat formy, 
działalności. Mieliśmy okazję gościć Zarząd Wodociągów więc też była dyskusja na ten temat i 
przedstawicieli Ratusza którzy zajmują się tą dziedziną o której dyskutujemy. Myślę, że był czas na to 
żeby wnieść wszelkie uwagi przedyskutować i na dzisiejszej sesji dyskutować merytorycznie a  nie 
proponować zdejmowanie tego tematu z porządku obrad.” 
 
 Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Szanowny 
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie ! Szanowni Państwo! Jestem członkiem Komisji Gospodarki 
Komunalnej i ze zdziwieniem słyszę, że na posiedzeniu nie było pytań i wątpliwości. Pytania były bo 
sam je osobiście zgłaszałem przy czym obiektywnie powiem, że odpowiedzi usłyszałem. Dlatego też 
specjalnie nie mam uwag do tego tematu a te które mam wygłoszę w momencie gdy będzie ten punkt 
obrad omawiany. Natomiast dziwię się, że Pan Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej mówi 
że pytań nie było. Dziękuję.” 
 
 Pan Arkadiusz Iwaniak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący! Pan nie pamięta, że ja również zadawałem pytania był Pan Dyrektor Nowakowski, ale 
z ZUOK nie było żadnego przedstawiciela. Byli w tym roku, byli również i w tamtym ale nie byli na 
najważniejszym posiedzeniu Komisji gdzie rozmawialiśmy o gospodarce odpadami komunalnymi. 
Ponadto na dowód tego jak ten materiał został przygotowany, pkt 5 na stronie 9 i pkt 7 na stronie 12 to 
są te same punkty mówiące o selektywnej zbiórce odpadów niebezpiecznych tylko napisane w inny 
sposób. Na ten temat mamy rozmawiać, jest to materiał nierzetelny kończący się w połowie zdania, nad 
tym mamy debatować. Z kim mieliśmy dyskutować, był Pan Dyrektor Nowakowski ja zadałem 
piętnaście pytań nie było nikogo z ZUOK. Możemy sięgnąć do protokołu i sprawdzić.” 
 
 Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała:” Panie Przewodniczący! Dziwi mnie na prawdę to, i 
miałabym serdeczną prośbę, aby w momencie kiedy rozmawiamy o porządku obrad nie mówili o tym, 
że na jakiejś stronie jest zła treść w materiale który był nam przedstawiony. Pan Przewodniczący 
Jaroszewski powiedział że były pytania, owszem były pytania tylko mówiliśmy to w tym kontekście, że 
nie było stwierdzenia, że materiał jest nierzetelny, nie było takiego stwierdzenia na żadnej z komisji. 
Materiał został przyjęty aczkolwiek dyskutowaliśmy o problemach które zostały zawarte w tym 
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materiale. Nikt nie stwierdził, że jest źle przygotowany. To co Pan Przewodniczący teraz mówi 
oznacza, że należy cały materiał od nowa napisać i jest źle przygotowany. W związku z tym proszę mi 
powiedzieć za czym Pan na komisjach głosuje.” 
 
 Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! To jest sprawozdanie, boli mnie, że akurat Pan radny sądzi, że w jakiś 
sposób ten plan gospodarki odpadami ma być niezgodny ze sprawozdaniem albo odwrotnie to właśnie 
dobrze, że sprawozdanie wykazuje zgodność z planem, ale to nie o to chodzi. To nie jest w ogóle 
głosowane więc jeżeli informacja wydaje się niekompletna Państwo chcieliby uzupełnienia informacji 
to trzeba było o to poprosić na to był czas rzeczywiście na komisjach. Może nie na tej ostatniej ale na 
wcześniejszych przedstawiciele ZUOK byli i tłumaczyli się z tego co się w zakładzie dzieje, zawsze 
można było poprosić o informację również można było to zrobić dzisiaj. Poza tym to sprawozdanie nie 
jest głosowane więc tak na prawdę, czy Państwo to zdejmiecie, czy nie to w tym momencie nawet o to 
nie dbamy. Jeżeli informacja ma być uzupełniona w jakiś sposób to będzie uzupełniona, jeśli dziś nie 
chcecie Państwo o tym rozmawiać i materiał się nie podoba to oczywiście może to być przeniesione na 
inny termin. Nie podlega to dziś żadnemu głosowaniu więc nie bardzo rozumiem o co jest ten problem, 
tym bardziej, że Pan radny doskonale wie, nawet ze mną ma dość dobry kontakt żeby o jakąś 
informację dodatkową poprosić a nie robić dzisiaj tutaj szopki. Dziękuję bardzo.” 
 
 Pan Arkadiusz Iwaniak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:”Panie 
Przewodniczący ja absolutnie nie chcę robić szopki. Jaki stosunek macie to widać chociażby po tym 
dokumencie. Oczywiście na Komisjach na podstawie tego dokumentu pracowaliśmy. Od ostatniej 
Komisji Gospodarki Komunalnej minęło kilka dni miałem możliwość zapoznania się z dodatkowymi 
dokumentami chociażby dogłębnym przeczytaniem tego planu i dlatego dzisiaj na sesji uważam, że na 
następnej sesji ten materiał który jest według mnie nierzetelny opracować ponownie i na ten temat 
porozmawiać wtedy nie będziemy robić szopki. Gdyby byli przedstawiciele odpowiedni którzy mogliby 
powiedzieć co tu jest napisane, żebyśmy mogli zadać pytania dzisiaj nie byłoby tej szopki. Ale ich nie 
było tak jak zawsze ich nie ma. „  
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Trochę Pan nadużywa 
bo ani zawsze, ani nie jest tak jak Pan powiedział. Kończę dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za tym 
aby z prac dzisiejszej sesji zdjąć sprawozdanie z  realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta 
Płocka?” 
Wynik głosowania: 
za-7 
przeciw-16 
wstrzymało się-0 
 
Porządek obrad po wprowadzeniu projektu uchwały na druku nr 132 przedstawiał się następująco: 
1.Otwarcie obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka. 
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
3.Informacja o wykonaniu uchwały Nr 891/LIII/06 Rady Miasta Płocka w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku. 
4.Stan realizacji inwestycji „Drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej” - stopień wykorzystania 
środków finansowych oraz przygotowanie do budowy obwodnic. 
5.Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Płocka.  
6.Podjęcie uchwał w sprawach:   
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

 1)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 131), 
2)zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
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ścieków na okres od 01 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku i ustalenia dopłaty dla 
grup taryfowych (druk nr 117), 
3)określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 116), 
4)oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Płocka (druk nr 114), 
5)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka (druk nr 115), 
6)założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu 
założycielskiego (druk nr 122), 
7)przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem 
Edukacji Narodowej (druk nr 123), 
8)zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez 
miasto Płock szkołom niepublicznym (druk nr 124), 
9)zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez 
miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby 
prawne lub fizyczne (druk nr 125), 
10)zmiany uchwały 78/VII/2007 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie 
przystąpienia Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu 
„Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu 
Płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach 
Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin 
Regionu Płockiego oraz sposobu finansowania przez Miasto Płock uczestnictwa w tym 
projekcie (druk nr 126), 
11)o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek 
organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych (druk nr 127), 

 12)wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na remont 
 ulicy Mościckiego (druk nr 128), 

13)ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w 
niektórych budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody 
na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników (druk nr 129), 
14)ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w 
niektórych budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody 
na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników (druk nr 130), 
15)zmian w Uchwale Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w 
sprawie przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (druk nr 118), 
16)przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia 
kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy 
Szczawin Kościelny (druk nr 119), 
17)zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 (druk nr 120), 
18)zawarcia z Powiatem Sierpeckim porozumienia w sprawie realizacji zadań Powiatu 
Sierpeckiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego 
jednostką organizacyjną Gminy Płock (druk nr 121), 
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19)uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 111), 
20)uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (druk nr 112), 
21)powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych 
(druk nr 113), 

 22)wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Łódzkiej 
 Specjalnej Strefy Ekonomicznej (druk nr 132). 

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

Ad. pkt 2 
 
 Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni radni: Pani radna Grażyna Cieślik 
(zgłoszenia dokonała Pani radna Wioletta Kulpa), Pani radna Elżbieta Gapińska (zgłoszenia 
dokonał Pan radny Andrzej Nowakowski). Zgłoszone radne wyraziły zgodę na kandydowanie do 
składu Komisji Uchwał i Wniosków. W wyniku głosowania (24 głosy - za,   0 - przeciw,  0 - 
wstrzymujących) Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w proponowanym składzie. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków :  
– Pani radna Grażyna Cieślik, 
– Pani radna Elżbieta Gapińska.  
 

Ad. pkt 3 
 
Informacja o wykonaniu uchwały Nr 891/LIII/06 Rady Miasta Płocka w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku stanowi Załącznik nr  do 
niniejszego protokołu. Materiał ma piśmie stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
  Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział:” Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! 
Chciałbym zadać dwa pytania. Po pierwsze kiedy nastąpi ostateczna likwidacja SZPZOZ w Płocku 
czyli wykreślenie z Rejestru spółki. Jaki jest lub będzie los nieruchomości, które są czy już nie 
własnością SZPZOZ.” 
 
  Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka odpowiedział:” Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Jeżeli chodzi o ostateczną likwidację jest to pytanie do Krajowego Rejestru Sądowego, 
dokumenty są złożone czekamy na ostateczne wykreślenie, spełniliśmy wszystkie wymagania, które 
ustawa na nas nakłada, zobowiązania są uregulowane, odpowiednie wnioski są złożone. W tej chwili 
chyba trzeba troszeczkę tryb postępowania ponieważ KRS traktuje SZPZOZ jak spółkę prawa 
handlowego, musimy powołać biegłego zamknąć księgi i do końca maja jeżeli będziemy mieć 
sprawozdanie likwidatora, sprawozdanie biegłego wówczas ponownie wniesiemy o wykreślenie 
SZPZOZ z Rejestru. Nie mogę powiedzieć ile to jeszcze może KRS-owi zająć, ciężko powiedzieć. 
Jeżeli chodzi o nieruchomości to 9 maja nieruchomości zostały przekazane aportem do spółki i są 
własnością spółki.” 
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Ad. pkt 4 
 
Stan realizacji inwestycji „Drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej” - stopień wykorzystania 
środków finansowych oraz przygotowanie do budowy obwodnic stanowi Załącznik nr 9  do 
niniejszego protokołu. 
 
W tym punkcie zostały zaprezentowane dwa filmy przedstawiające budowę dróg dojazdowych do II 
przeprawy mostowej. 
 
 Po projekcji filmów Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:”Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Przed chwilą obejrzeliście Państwo krótki 
materiał z przebiegu prac na trzech odcinkach dróg dojazdowych, na odcinku I i II objętych 
pierwszym etapem budowy dróg dojazdowych do drugiej przeprawy mostowej oraz odcinka V 
czyli II odcinka ul. Wyszogrodzkiej od Zakładu Energetycznego do Podolszyc. Materiał, który 
Państwo otrzymaliście obejmuje dużo więcej inwestycji nie tylko te które Państwo mieli okazję 
przed chwilą obserwować również w sensie wizualnym, ale inne w związku z tym pozwolę sobie na 
kilkanaście zdań komentarza aby zwrócić uwagę na najistotniejsze elementy tegoż sprawozdania.  
 W Wieloletnim Planie  Inwestycyjnym Miasta Płocka oraz w bieżącym budżecie mamy 
zawarte ważne inwestycje obwodnicę północną miasta Płocka oraz obwodnicę północno-zachodnią 
miasta Płocka. Jak sobie Państwo może przypominacie 15 marca 2004 roku podpisaliśmy jako 
miasto z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie porozumienie w sprawie 
opracowania zasad i wspólnego finansowania obwodnicy północnej od ul. Wyszogrodzkiej do 
miejscowości Goślice. Ponieważ miasto partycypuje w tej inwestycji tylko na poziomie 22% w 
związku z tym inwestorem stała się na mocy tegoż porozumienia GDDKiA. 15.03.2004r.  
Następną datą którą chcę przytoczyć dla zobrazowania tempa prac jakie wykonuje Generalna 
Dyrekcja jest 26 styczeń 2007 roku, trzy lata czekaliśmy aby Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację tego przedsięwzięcia to nie oznacza, że jest już 
decyzja lokalizacyjna. Nie wiemy do końca kiedy ona będzie, trwają prace przygotowawcze do 
wystąpienia o decyzję lokalizacyjną. To był błąd miasta Płocka, że zdaliśmy wykonawstwo tej 
inwestycji Generalnej Dyrekcji. Logika nakazywała, że skoro 80% wykonania zadania leży po 
stronie Generalnej Dyrekcji to powinna ta instytucja prowadzić inwestycje. Jak się okazuje trzy lata 
czekaliśmy od chwili podpisania porozumienia na decyzję środowiskową, nie wiem ile będziemy 
czekać na decyzję lokalizacyjną. Następne etapy to jest projekt techniczny, pozwolenie na budowę i 
dopiero przetarg na wykonawstwo. Mówię o tym dlatego aby wskazać jak inni realizują inwestycje. 
Także niekoniecznie słowa krytyczne, które padają i są potrzebne pod kątem realizacji inwestycji 
przez miasto jak mają się do realizowania inwestycji przez inne jednostki które wydają sie super 
profesjonalnie, bo zajmujące się tylko budową dróg i autostrad. W tym zakresie będę określone 
środki, kroki podejmował, aby znacznie przyspieszyć realizację tej inwestycji.  
 Drugą równie ważną dla miasta Płocka inwestycją jest budowa obwodnicy zachodniej 
miasta. W tej chwili mamy wykonaną koncepcję wykonania budowy północno-zachodniej 
obwodnicy miasta Płocka, trwają przygotowania do przeprowadzenia procedur na wykonanie 
materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Inwestycję będzie prowadziło miasto 
Płock poprzez Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych. 
 Trzecią ważną inwestycją, która od niedawna znalazła się zarówno w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym jak i w tegorocznym budżecie – przebudowa i remont ulicy Wyszogrodzkiej od 
Armii Krajowej do granic administracyjnych miasta z uwzględnieniem przejście przez Jar Rosicy i 
linii tramwajowej na tym odcinku. Również jest w fazie przeprowadzenia procedur na wykonanie 
materiałów do uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Drogi dojazdowe do drugiej przeprawy mostowej 
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to cztery odcinki, o trzech z nich zapoznaliście się Państwo w sposób wizualny. Pierwszy etap to są 
dwa odcinki dróg dojazdowych. Odcinek pierwszy i drugi o łącznej długości ponad 9 km. 
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Budimex Dromex S.A. na kwotę 
106.659.000zł. Zakończenie tej inwestycji etap I i II według umowy i aneksu zawartego w styczniu 
tego roku do tejże umowy jest planowany na 31 lipiec br.  
Jak w każdej inwestycji został również wyłoniony inspektor nadzoru budowlanego którym jest w 
tym przypadku ZBM inwestor zastępczy na kwotę 2.295.000 zł, oraz co jest wymogiem unijnym 
gdy korzystamy ze środków Unii Europejskiej musi być odpowiednia kwota przeznaczona na 
działania informacyjno- promocyjne. Ta kwota w wyniku przetargu nieograniczonego została 
określona na 424.000 zł. Inwestycja jest na ukończeniu. Stan zaawansowania poszczególnych 
elementów jest szczegółowo opisany w informacji pisemnej. Nie ma żadnego zagrożenia aby do 
końca lipca ta inwestycja została oddana do użytku.  
Kolejny element dróg dojazdowych to jest odcinek V który również mieliście Państwo okazję 
zobaczyć inwestycja jest już nieco bardziej zaawansowana, część nawierzchni asfaltowych jest już 
położona na odcinku od Zakładu Energetycznego do Podolszyc. Budowa tego odcinka również 
została sfinansowana w części ze środków UE zaoszczędzonych z I etapu tej inwestycji. 
Wykonawcą jest konsorcjum z liderem Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z Mińska 
Mazowieckiego na kwotę 19.996.000 zł. Inspektorem również Zakład Budownictwa Mostowego 
który wygrał przetarg z kwotą 398.000 zł. Nadzór projektowy na tym odcinku pełni Biuro 
Projektowe Profil za kwotę 98.000 zł. Zakończenie inwestycji według umowy to 30 wrzesień br., 
ale wszystko wskazuje na to, a to głównie dzięki temu, że mieliśmy w tym roku łagodną zimę, że w 
sierpniu inwestycja ta zostanie zakończona co najmniej miesiąc przed terminem. Do wykonania 
pozostanie IV odcinek, ostatni odcinek dróg dojazdowych do mostu, od węzła Dobrzykowska do 
węzła Góry o długości 4,5 km. Wszystkie sprawy związane z procedurami, projektami mamy za 
sobą. W tej chwili jest już ogłoszony przetarg na wykonawstwo. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę 
w pierwszym terminie, ja zawsze będę to podkreślał, ze względu na problemy ze zgłaszaniem się 
wykonawców do przetargów, zakończenie tej inwestycji planujemy na miesiąc listopad przyszłego 
roku.  
 To są te kluczowe inwestycje drogowe prowadzone przez miasto Płock. Inwestycje które 
były realizowane z różnymi perypetiami ze zmaganiem się z brakiem środków finansowych z 
pewnymi popełnionymi błędami. Inwestycje w których towarzyszyło nam poparcie wielu osób i 
wielu instytucji za które jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję na finiszu oddania do użytku 
kluczowych inwestycji drogowych, ale towarzyszyło nam też przeszkadzanie, niechęć, 
krytykanctwo za które również dziękuję. Choć szkoda, że również teraz na finiszu towarzyszy nam 
takie dziwne powątpiewanie o jednym z nich opowie Pan Pełnomocnik Andrzej Hancyk o  news-ie 
tzw. Forum na Mazowszu. Bardzo proszę. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć również na każde 
pytanie, wątpliwości, czy też perspektywy realizacji poszczególnych inwestycji jeśli będą takie 
pytania.” 
 
 Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych powiedział:” 
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Od 17 maja na Forum Gazety Wyborczej pojawiła się 
informacja taka: w kręgach budowlanych mówi się, że na moście siada filar i jezdnia wiaduktu. 
Filar siadł o 17,5 cm. Odpowiedź: gość inżynier- zawsze siada takie sprawy się przewiduje. I tam 
jest szereg różnych wypowiedzi i dwie najcelniejsze komentujące tą sytuację : serce rośnie jak 
Płock kwitnie w IV RP a kundelki je obszczekują, ujadają i robią kupy i następna „ Tak to prawda, 
że siada ale nie filar tylko mleko i nie na moście a Ziucie bo go zapomniała do lodówki schować, 
czasem też rozum siada. To jest najcelniejsze zdanie czasem rozum siada, ludzie wypowiadają się w 
sprawach technicznych, nie mając pojęcia. Chcę zaprzeczyć wszelkim pogłoskom, że cokolwiek 
złego się z mostem dzieje. Każda budowla siada są to milimetry tak i tutaj jest, wszystko do 
wszystkiego pasuje, nic nikomu ani temu obiektowi nie grozi. Chcę Państwu przypomnieć, ta 
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informacja była też Państwu przekazywana, że most ma elektroniczny monitoring stanu 
technicznego. Są zamontowane czujniki, jest cała sytuacja pod kontrolą Politechniki Wrocławskiej, 
na bieżąco czuwamy, są przeglądy gwarancyjne, protokóły z przeglądów mówią że nic się nie 
dzieje. Chciałbym jeszcze raz zaprzeczyć aby mostowi groziła jakakolwiek awaria, katastrofa. Na 
tyle sprawa robi się głośna że dziennikarze zaczynają pytać, pytania były na komisjach. Jeszcze raz 
zaprzeczam tym pogłoskom to jest wszystko nieprawda . Dziękuję.” 
 
 Pan radny Piotr Nowicki powiedział:” Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałem 
powiedzieć, że poziom dyskusji jest na prawdę na coraz wyższym poziomie dzięki Panu 
Dyrektorowi Hancykowi w znaczny sposób się podniósł. Natomiast chciałbym powiedzieć, że 
wczoraj z zadziwieniem wysłuchałem Ministra Sprawiedliwości który twierdzi, że gazeta 
wspomniana przez Pana Hancyka to generalnie kłamie i generalnie prawdy nie pisze. W związku z 
tym stosunek obecnej władzy do mediów jest określony i z góry znany. O moście możemy 
powiedzieć rzecz następującą, że ten most dwa lata już stoi nieużywany, praktycznie w czerwcu 
dwa lata temu został ten most oddany i dwa lata jest jakby symbolem nieudolności władz miasta 
Płocka i za to Pan Prezydent dostał stosowne nagrody od już wspomnianej już tu wcześniej gazety. 
Nie ujawnił nam Pan Panie Prezydencie tej nagrody, mam nadzieję, że ona wśród tych dyplomów 
będzie  wisiała. Chciałbym również powiedzieć że ten okres to jest również okres sabotażu w 
Urzędzie, przypomnę z takich bardziej śmiesznych wypowiedzi Pana Prezydenta ona była 
uczyniona wtedy kiedy mówiono o tym, że trzy razy przetargi zostały z winy Ratusza źle 
przeprowadzone. Nie uzyskaliśmy 60.000.000 zł na drogi dojazdowe.  
Chciałbym również przypomnieć jedną z sesji Rady Miasta Płocka kiedy most był już praktycznie 
oddany i chciałbym powiedzieć, że pamiętamy tę chwilę kiedy Pan Prezydent Milewski dziękował 
Posłom z naszej ziemi i chciałbym powiedzieć, że byli to Posłowie którzy byli z partii którą ja 
reprezentuję. W związku z tym chyba poparcie dla tych działań związanych z budową mostu ze 
strony SLD w tamtym okresie było właściwe. Sądzę że te trzy lata kiedy Pan Prezydent ma kłopoty 
z GDDKiA jakby wynikają z innych układów politycznych. Proszę Państwa mi się wydaje, że tu 
przytaczanie jakiś liczb nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma rzecz następująca, to jest to, że 
dwa lata temu wszystkie prace które dziś są realizowane dwa lata temu powinny być zakończone. 
To dwa lata temu powinien być oddany most, powinna być przebudowana ulica Wyszogrodzka i 
powinny być zrobione wszystkie drogi dojazdowe. Niestety tego nie wykonano i świadczy to o 
kompetencjach, umiejętności pracy Urzędu Miasta Płocka pod władzami Pana Prezydenta 
Milewskiego. Chcielibyśmy usłyszeć kiedy inwestycje północna obwodnica miasta Płocka, kiedy 
zachodnia obwodnica miasta Płocka zostaną wykonane gdyż bez tych inwestycji które powinny być 
daleko zaawansowane, powinniśmy właściwie kończyć te drogi od ulicy Wyszogrodzkiej w 
kierunku Boryszewa i zachodniej obwodnicy miasta Płocka to już powinno być na ukończeniu. 
Wielokrotnie z tego miejsca mówiłem, że bez tych rozwiązań komunikacyjnych to ten most będzie 
w zasadzie drogą lokalną bez większego znaczenia. Chcielibyśmy to usłyszeć, a także zapewnienia, 
to że nie zostały zrealizowane te inwestycje i to nie spowoduje tego, że z powodu boomu 
gospodarczego który będzie w Polsce z powodu 2012 czyli Mistrzostw Europy w piłce nożnej, że 
my na tym nic nie stracimy. Pan Prezydent powiedział, że z powodu tego, że te drogi wszystkie są 
niewykonane że jest taka opinia o Płocku jaka jest to że to nie będzie wnioskowało i że my jako 
Płock skorzystamy z tych inwestycji które zostaną w naszym państwie przeprowadzone i 
zrealizowane z powodu roku 2012. Dziękuję bardzo.” 
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział:” Panie Prezydencie! Ja też zacznę od takiej 
drobnej refleksji, że adresatem tych wielu gorzkich słów, które Pan Prezydent wypowiedział na 
temat GDDKiA w mniejszym stopniu powinni być radni miasta Płocka czy płocczanie, ale Minister 
Transportu chyba, ewentualnie Premier rządu polskiego bo to powinien być tak na prawdę priorytet 
budowa dróg i autostrad w naszym kraju także i tych które mam nadzieję nie ominą z różnych 
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przyczyn Płocka. Cieszę się że w końcu po trzech latach Pan Prezydent zadeklarował większe 
zaangażowanie w tej kwestii mam nadzieję ze to większe zaangażowanie przełoży się na 
przyspieszenie zapadania pewnych decyzji tak w GDDKiA jak i w Ministerstwie.  
Natomiast chciałbym tu zapytać o aneks do umowy na wykonawcę etapu I dróg dojazdowych do II 
przeprawy mostowej. Jest tu tylko informacja, że dnia 22.01 2007 roku został podpisany taki aneks 
na roboty dodatkowe. Pan Prezydent zapewniał, że roboty będą wykonane zgodnie z planem do 31 
lipca. Ja chciałbym zapytać jakie dokładnie są to roboty oraz jaki jest ich koszt. Na jaką sumę ten 
aneks został podpisany.  
Panie Prezydencie zapewnia Pan że wzmocnimy działania aby rozpocząć inwestycję obwodnica 
północna a za chwilę już Pan zaproponował radnym w uchwale zmieniającej budżet zdjęcie z tej 
inwestycji półtora miliona złotych. Czyli z jednej strony słowna deklaracja że tak oto chcemy, 
będziemy, wzmocnimy działania ale za tym nawet nie pójdą żadne pieniądze bo za chwilę radni 
zdecydują że z tej właśnie inwestycji zdejmiemy półtora miliona złotych. Dziękuję bardzo.” 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:” Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Co prawda nie ma już Pana radnego Nowickiego który 
powiedział co wiedział przed kamerami i poszedł sobie. Natomiast ja przytoczę na te różnego 
rodzaju zarzuty harmonogram realizacji przeprawy mostowej i dróg dojazdowych jaki sześć lat 
temu sporządziła Politechnika Warszawska w Płocku, poważne opracowanie bardzo precyzyjnie 
określające jak poszczególne odcinki dróg dojazdowych przez most powinny być realizowane. Otóż 
drodzy Państwo koniec realizacji dróg dojazdowych to rok 2009. Już sześć i pół roku temu było 
wiadomo, że most i drogi dojazdowe nie będą równocześnie zakończone, było to fizyczną, ludzką , 
techniczna i finansową niemożliwością i opowiadanie Państwu bajek, że to było możliwe trzy 
cztery lata temu do realizacji jest po prosu albo niewiedzą, nieznajomością tego co planowali 
profesjonaliści bo trudno zarzucać ekspertom z Politechniki Warszawskiej nie profesjonalizm, albo 
też okłamywaniem Państwa, że można było coś wcześniej dokończyć. Rok 2009 to było według 
tego opracowania końcówka realizacji dróg dojazdowych do przeprawy mostowej. Chwalił się Pan 
swoją partią Panie radny, to Pańska partia właśnie taki los zafundowała i proszę nie zrzucać 
odpowiedzialności na kogokolwiek. Na finiszu tej mimo wszystko bardzo dużej inwestycji i dużego 
sukcesu dla Płocka proszę znowu nie popadać w jakieś krytykanctwo różne dziwne rzeczy tego 
typu że coś tam się nie udaje i zamiast się teraz już cieszyć to popadamy w jakieś dziwne krytyki 
frustracyjne. Według tegoż opracowania również Politechniki Warszawskiej nie była przewidziana 
do realizacji ani obwodnica północna ani obwodnica północno-zachodnia. Ówczesne władze miasta 
Płocka w ogóle nie chciały budować tych dwóch obwodnic taka jest prawda. To poprzednia 
kadencja samorządu podjęła decyzję  o wpisaniu do realizacji jako perspektywiczne, strategiczne 
inwestycje właśnie te dwie obwodnice bo rzeczywiście dopiero one rozwiążą ruch komunikacyjny 
ciężarowy i nie tylko miasta Płocka. Tyle odpowiedzi na dziwne niezrozumiałe słowa krytyki. 
Natomiast nagroda dojrzewa będzie wystawiona na licytacji zamierzam osiągnąć bardzo wysoką 
cenę i przeznaczyć na cel charytatywny. Jak się okazuje złośliwości małej grupy nie przekładają się 
na mieszkańców Płocka, przykro mi Panie radny.  
Dlaczego zdejmujemy z obwodnicy północnej dziś i proponujemy środki finansowe. Otóż nie jest 
to tak jak Pan radny efektownie powiedział ograniczanie przyspieszania tej obwodnicy, proces 
inwestycyjny kieruje sie określonymi przesłankami zachęcam do zapoznania się z elementami tego 
procesu inwestycyjnego. Pani Dyrektor Wydziału Inwestycji jest do dyspozycji. Pewne etapy 
muszą następować po sobie wynika to z tego, iż w tym roku absolutnie nie jesteśmy w stanie 
zarezerwowanej kwoty w budżecie miasta Płocka wydać. Bardzo optymistycznie podeszliśmy do 
procesu inwestycyjnego prowadzonego przez GDDiA, że będzie on o wiele bardziej 
zaawansowany, przygotowując się również do zabezpieczenia finansowego. Nie ma potrzeby w tej 
chwili zabezpieczać na ten rok w budżecie miasta Płocka tak dużej kwoty dlatego proponujemy ją 
rozdysponować na cele na które może być autentycznie wydatkowana. W Wieloletnich Planach 
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Inwestycyjnych oraz w załącznikach do budżetu są odpowiednie środki zabezpieczone na 
poszczególne lata na rok 2008-2009 na realizację tej inwestycji. Terminy zakończenia tych dwóch 
obwodnic, bardzo optymistyczny termin zakończenia obwodnicy północnej za dwa lata począwszy 
od dnia dzisiejszego a moim zdaniem mało realistyczny. Myślę, że będziemy potrzebować trzech 
lat na dokończenie obydwu obwodnic zarówno obwodnicy północnej jak i północno-zachodniej. 
Dziękuję.” 
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział:” Ja zadałem pytanie na które nie uzyskałem 
odpowiedzi, nie chciałbym się odnosić do słów Pana Prezydenta, ja rozumiem, że proces 
inwestycyjny ma swoje etapy i musi trwać ale już trwa bardzo długo może nie zawsze to było z 
winy miasta i ja te tłumaczenia rozumiem stąd też apel o zintensyfikowanie rozmów z GDDiA 
ewentualnie nawet z ministrem odpowiednim czy Premierem jeśli trzeba będzie. Natomiast ja 
zadałem pytanie o aneks do umowy i nie uzyskałem odpowiedzi i dlatego prosiłbym o 
uzupełnienie.” 
 
 Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych 
powiedział:”Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Podczas budowy dróg okazało się, że 
faktyczny stan gruntów był zupełnie inny, wykonawca odkrył niezidentyfikowane obiekty 
melioracyjne i generalnie aneks dotyczy prac związanych ze sprawami, które wyszły na budowie 
już po rozpoczęciu prac ziemnych i dotyczą wzmocnienia gruntu. Aneks został zawarty na około 
3,2 mln zł szczegółowy wykaz jest dostępny dokładnie co było robione i zapraszam Pana radnego. 
Dziękuję.” 
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział:” Jeśli dobrze słyszałem, to właściwie niewiele 
brakowało a przejechalibyśmy mostem w listopadzie wówczas ta inwestycja była na ukończeniu a 
aneks został podpisany 22 stycznia 2007 roku czyli już właściwie tak mi się wydawało po 
zakończeniu tych robót ziemnych i trudno mi zrozumieć, że odkryto te niezidentyfikowane obiekty 
melioracyjne które usuwano, przekładano czy cokolwiek z nimi robiono do 31 lipca czy ma być 
jeszcze robione. Dlatego przyznam się, że ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje.” 
  
 Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych 
powiedział:”Chcę powiedzieć, że roboty ziemne są na różnym etapie i jeszcze nie zostały 
zakończone pewne działania były robione przez wykonawcę, teraz włączył się w to projektant 
jeszcze, także te roboty które zostały w aneksie ujęte jeszcze nie zostały w całości wykonane mimo, 
że była wykonana połowa jezdni i można było przejechać to nie oznacz, że było dobrze i dopiero po 
dokończeniu pewnych rzeczy które się znajdują obok pasa drogowego będzie można mówić o 
pełnym sukcesie.” 
 
 Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Kilkukrotnie z tego miejsca zadawałem 
pytanie o obwodnicę północną bezpośrednio kierowałem je do Pana Prezydenta jak Pan Prezydent 
powiedział i wszyscy rozumiemy że jest to jedna z największych inwestycji miasta. Dwukrotnie 
pamiętam, że na konkretnie zadane pytanie kiedy według Pana Prezydenta ta inwestycja zostanie 
ukończona słyszałem i słyszeliśmy wszyscy rok 2009. Troszeczkę smutno, że dzisiaj słyszymy że 
prawdopodobnie rok 2009 jest rokiem nierealnym i że będzie to najprawdopodobniej według Pana 
Prezydenta za trzy lata czyli w 2010 roku. Będziemy pomagać mimo wszystko w przyspieszeniu tej 
inwestycji jak tylko będziemy w stanie.  
Jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć w nawiązaniu do materiału filmowego może trochę 
humorystycznie, każdy materiał filmowy zawiera na ogół tzw. stopkę redakcyjna tutaj mi tego 
zabrakło oczywiście w kontekście scenariusza i reżyserii wątpliwości nie mam i pewnie Państwo 
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również ale przynajmniej chciałbym sie dowiedzieć kto skomponował i wykonał muzykę do tego 
materiału. Chyba, że Pan Prezydent również i w tym zakresie jest wszechstronny. Dziękuję” 
 
 Pan radny Józef Czurko powiedział:” Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Z 
przykrością, ale takie są fakty, okazuję się że sprawa obwodnicy północnej a zatem pewnie też 
drogi omijającej Plebankę w kierunku Warszawy odsuwa się w przyszłość. W związku z tym 
złożyłem na ręce Prezydenta interpelację ponieważ to się wiąże z tym tematem. Pozwolę sobie 
przeczytać nie jest to długi materiał.”Droga wylotowa z Płocka w kierunku Warszawy od 
skrzyżowania z ul. Parcele do granic miasta dokładnie 2000m jest w tak złym stanie technicznym, 
że musiano tam ustawić znak ograniczający prędkość do 40 km na godzinę a jest to już poza 
obszarem zabudowanym. Wzywam władze miasta do naprawienia choćby prowizorycznego, tego 
fragmentu drogi w trybie natychmiastowym. Powodów jest kilka. Po pierwsze apeluję w imieniu 
mieszkańców i właścicieli samochodów. Obecny stan drogi naraża ich samochody na uszkodzenie, 
stwarza zagrożenie wypadkami, powoduje stratę czasu. Tej drogi jednak ominąć się nie da. Z 
obserwacji widzę a jeżdżę tamtędy codziennie, że zarówno samochody osobowe jak i ciężarowe i 
autobusy dalekobieżne na wymienionym odcinku jadą z przeciętną szybkością 80 km na godzinę. 
W polskim prawie nie ma znaków ograniczenia prędkości na własną odpowiedzialność albo jest i 
trzeba go egzekwować albo nie ma takiego znaku. Powoduje to że utrwala się w społeczeństwie 
przekonanie, że znaki stawiane są bez sensu, można ich nie przestrzegać oraz, że kierowca zawsze i 
tak jest winny w razie kontroli policyjnej. Takie myślenie było kiedyś prawdopodobnie celowo nam 
zaszczepiane ale nie jest to normalne. Droga wjazdowa od strony stolicy to w pewnym sensie nasza 
wizytówka. Po prostu wstyd. W całej Polsce przyznana Płockowi nagroda 'sedes' za most donikąd 
jak się widzi taki fragment drogi wjazdowej do Płocka to żadne tłumaczenie o innych przyczynach, 
że ten most jeszcze nie jest czynny nie wydaje się usprawiedliwione. Będziemy mieli opinię 
bałaganiarzy. Wiem, że jest planowany remont tej drogi, rozmawiałem z Panem Wiceprezydentem 
na ten temat, nastąpi on jednak nie prędzej niż za dwa lata. Ta droga tym bardziej że sprawa 
obwodnicy północnej w kierunku Bodzanowa się oddala ta droga roku już nie wytrzyma. Po 
upalnym lecie które nas czeka i mrozach zimą ta droga się rozsypie. Nie chodzi o to żeby już ją 
remontować może na to nie ma środków, na pewno w technice drogowej jest jakiś sposób żeby ją 
chociaż prowizorycznie naprawić. Dziękuję.” 
 
 Pan radny Eryk Smulewicz powiedział:” Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! 
Szanowni Państwo! Z racji tego, że może odwlekać się budowa kolejnych dróg, obwodnic, 
budowane jest teraz rondo jak wszyscy wiemy pytanie jest następujące. Według fachowców to 
rondo może nie rozwiązać wszystkich problemów i w tym miejscu mogą się tworzyć korki czyli na 
skrzyżowaniu dróg trasy mostowej i ul. Wyszogrodzkiej. Jakie planujecie Państwo działania aby 
przyspieszyć budowę czy to wiaduktu czy tunelu czy w ogóle jest wybrana koncepcja  jak ma być 
to rozwiązane. Dziękuję” 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:” Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Szanowni Państwo!Odpowiadając na pytania chciałbym powiedzieć, że oczywiście 
może być problem, a może nie być problemu jeśli chodzi o ruch na skrzyżowaniach z drogą 
dojazdową do mostu i na następnym skrzyżowaniu które funkcjonuje na zasadzie sygnalizacji 
świetlnej. Dziś tak na prawdę to skrzyżowanie koło banku, Auchan, zatrzymuje płynność ruchu w 
kierunku Podolszyc dlatego jak Państwo zauważyliście, może nie na tym filmie a w rzeczywistości 
wydłużyliśmy w sposób znaczny i prawoskręt i lewoskręt zarówno dla ruchu do Podolszyc 
Południe i do Podolszyc Północ pozostawiając dwa pasy tylko i wyłącznie do jady na wprost. To 
była drobna korekta w stosunku do pierwotnego planu wynikająca z wniosków które płynęły do 
nas, które również samo życie sugerowało. W związku z tym myślę że płynność ruchu na tym 
odcinku będzie dużo lepsza. Na dzień dzisiejszy rondo z drogą dojazdową do mostu jest również 
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wyposażone w sygnalizację świetlną. Będziemy po prostu zastanawiać się najpierw teoretycznie 
później praktycznie jakie skrzyżowanie będzie lepsze czy samo rondo wystarczy czy powinna być 
włączona sygnalizacja świetlna. Życie i praktyka codzienna pokaże które rozwiązanie zapewni nam 
lepszą płynność ruchu na tym odcinku. Jednak myślę że nie będzie źle. Dzisiejszy objazd którego 
wszyscy się obawialiśmy że będą ogromne korki na tym odcinku jednak nie ma ich część 
kierowców wybrała być może inne trasy. Generalnie te modernizacje i budowa drugiego pasa ul. 
Wyszogrodzkiej usprawnią ruch komunikacyjny natomiast z budową obwodnicy północnej wiąże 
się oczywiście wybudowanie nad ulicą Wyszogrodzką estakady. Estakada będzie realizowana w 
ciągu obwodnicy północnej od ul. Wyszogrodzkiej do miejscowości Goślice i dopiero wówczas na 
tej trasie nie będzie ruch ciężarowych samochodów kolidował z ruchem wschód-zachód. W ciągu 
najbliższych trzech lat ta estakada nad ul. Wyszogrodzką powstanie. Miejmy nadzieję że te 
inwestycje które kończą się w lipcu i w sierpniu znacznie usprawnią ruch komunikacyjny na tym 
odcinku. 
Chciałbym wrócić do filmu to takich talentów niestety nie mam w muzyce pomógł nam przyjaciel 
miasta Jan Sebastian Bach.” 
 
 

Ad. pkt 5 
 
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Płocka. Materiał na piśmie 
stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Prawo ochrony środowiska o zmianie niektórych ustaw nakłada na 
organy samorządowe zobowiązania co do uchwalania programów ochrony środowiska, tworzone są 
też plany gospodarki odpadami które stanowią integralną część tych programów. Dlatego później z 
realizacji tych planów powstają sprawozdania które przedstawiane są Wysokiej Radzie. Proszę o 
pytania. Dziękuję.” 
  
 Pan radny Piotr Nowicki powiedział:” Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka 
Rado! Do prawdy ubawił nas Pan Panie Prezydencie swoim zachowaniem, ale widocznie takie są 
nowe standardy. Proszę Państwa chciałbym tutaj wrócić do tego co kolega radny Iwaniak referował 
na samym początku zgłaszając wniosek żeby ten materiał zdjąć z sesji. Proszę Państwa my 
omawiamy taki dokument który został przyjęty przez Radę Miasta Płocka w 2004 roku i on opisuje 
wszystkie zdarzenia ekonomiczne które miały mieć miejsce w ramach gospodarki odpadami dla 
miasta Płocka i tenże dokument na stronie 108 mówi, że powinien być sporządzany raport z 
postępów we wdrażaniu planu. Prezydent Miasta ma obowiązek składania co dwa lata Radzie 
Miasta sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami i w tym dokumencie sprawozdanie 
powinno obejmować: ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań, 
sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych, zgodność 
wykonywanych zadań z harmonogramem prac, sprawozdanie z realizacji harmonogramu 
finansowania założonych przedsięwzięć. Sprawozdanie może także zawierać informacje dotyczące 
zaistniałych zmian w aktach prawnych, założeniach podstawowych wyższego rzędu itp. co będzie 
powodować konieczność weryfikacji planu i jego aktualizacji. Zaleca się aby przy sporządzaniu 
raportu powiatowego uwzględnione zostały również sprawozdania z realizacji planów gminnych. 
Gdyż działania podejmowane w mniejszych jednostkach terytorialnych składają się w sumie na 
realizację zadań w skali całego powiatu.  
Proszę Państwa analizując ten dokument jak również sprawozdanie które zostało nam 
przedstawione, należy stwierdzić że w tym dokumencie nie ma absolutnie żadnych wniosków 
końcowych. Ja mam taką teorię, że te wnioski otrzymał Pan Prezydent. Ja sobie nie wyobrażam 



15 

żeby Prezydent Miast Płocka do tego dokumentu nie zażądał wniosków. Ten dokument nie zawiera 
żadnych wniosków. Nie pokazuje kierunków w jakim miasto powinno iść. Sytuacja prawna 
zmieniła się w sposób znaczący np. zmieniła się możliwość sytuowania składowisk odpadów i 
warunki które muszą być spełnione przez te składowiska. Z tych nowych ustaleń prawnych wynika, 
że lokowanie nowej niecki w Kobiernikach jest niemożliwe. W związku z tym zaistniał cały szereg 
nowych zjawisk które w żaden sposób nie przekładają się na ten dokument. Chciałbym teraz wrócić 
do strony 5 tegoż sprawozdania w którym jest przedstawione w jaki sposób są zagospodarowywane 
surowce w ZUOK . Z tego wynika że założenia które były przy budowie ZUOK w żaden sposób 
nie są realizowane my odchodzimy od tych założeń które były gdy gmina Płock budowała ZUOK. 
W tym dokumencie jest napisane „dane przedstawione w powyższej tabeli potwierdzają 
obserwowane w okresie kilku ostatnich lat niepokojące tendencje w systemie zagospodarowania 
odpadów komunalnych przejmowanych przez ZUOK w Kobiernikach. O ile wielkość 
wysegregowanych surowców wtórnych są porównywalne o tyle maleje odzysk odpadów na rzecz 
ich składowania. Administracja zakładu wskazuje, iż przyczyną tych tendencji są zbyt małe ilości 
przyjmowanych przez Zakład odpadów komunalnych. Skład tych odpadów charakteryzujący się 
zbyt małym udziałem odpadów niezbędnych do produkcji kompostu. W rezultacie niecki w których 
składowane są odpady komunalne są szybciej zasypywane niż planowano co może spowodować 
określone problemy inwestycyjne związane z ich rozbudową. Maleją wskaźniki odzysku odpadów 
komunalnych co było jednym z powodów budowania tejże inwestycji. W tym planie który Rada 
Miasta Płocka przyjęła w roku 2004 jest zrobione założenie, że mieszkańcy miasta Płocka którzy 
mają być objęci zorganizowana zbiórką odpadów mają stanowić 100% mieszkańców. No tak 
niestety nie jest. Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów powinna być w tym roku zero. 
Tak niestety nie jest. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji powinien 
rosnąć – maleje. Odpady wielkogabarytowe wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez 
selektywną zbiórkę też nie są na założonym poziomie i trendy które są aktualnie niestety są 
odwrotne do założonych. W związku z tym wymaga to określonych działań ze strony Urzędu. Tych 
działań, ich propozycji nie odnajdujemy w tym sprawozdaniu. Chciałbym tu przypomnieć jakie 
inwestycje miały być poczynione w ZUOK Kobierniki. Zdania które miały być według planu 
przyjętego przez Radę Miasta Płocka w 2004 roku, informacji na temat tych zadań nie znajdujemy 
w tym sprawozdaniu a miały być to działania : modernizacja ZUOK w Kobiernikach, usprawnienia 
na linii technologicznej, stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych, rozumiem że to zostało 
zrobione, miało być zrobione w 2005 roku. Wstępny przerób surowców selektywnej zbiórki, 
uruchomienie stacji recyclingu pojazdów, budowa zakładu termicznej utylizacji odpadów 
wynikająca z przyszłych potrzeb w gospodarce odpadami. W tym dokumencie czytamy, że 
powinniśmy uzyskać informację jak zostało to zrealizowane. W sprawozdaniu niestety nic na ten 
temat nie ma. Jak również w sprawozdaniu nie możemy dowiedzieć się nic na temat sprawozdania z 
realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć. W tym dokumencie o 
finansowaniu niewiele jest mowa a prawie nie ma nic. Jeżeli te informacje zbijemy z informacjami 
które podawane są przez media, że są kłopoty w Kobiernikach z lokalizacją nowej niecki to jawi 
nam sie bardzo poważny problem. Wracamy do początku i wygląda na to, że Płock za kilka lat nie 
będzie miał znowu miejsca w którym będą gromadzone odpady. Uważam że ta sytuacja w której 
znajdujemy sie w tej chwili jest bardzo, bardzo zła i wymaga natychmiastowych działań ze strony 
Urzędu, działań które zapewnią że ta gospodarka odpadami będzie realizowana, że nie będziemy 
musieli płacić jakiś niesłychanych kwot za wywożenie  śmieci z naszego miasta. 
Proszę Państwa w związku z tym że jest bardzo dużo kłopotów z odpadami, śmieciami i z racji 
tego, że ten problem de facto nie dotyczy tylko i wyłącznie miasta Płocka ale również całego 
powiatu, jak też powiatu sierpeckiego, gostynińskiego wszystkich tych gmin które zawiązały 
związek chciałbym złożyć wniosek aby miasto Płock zorganizowało debatę na temat gospodarki 
odpadami w regionie płockim. Chciałbym aby ta debata z udziałem przedstawicieli samorządów 
lokalnych z tych gmin które wymieniłem, z przedstawicielami nauki, z przedstawicielami 
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wszystkich placówek które zajmują się środowiskiem w naszym mieście odbyła się pod auspicjami 
urzędu miasta w miesiącu wrześniu. Dziękuję bardzo.” 
 
 Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Szanowny 
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! W nawiązaniu do przedłożonego 
nam planu gospodarki odpadami chciałbym zwrócić uwagę na duże zagrożenie dla Płocka w 
segmencie gospodarki komunalnej. Pojemność dzisiaj eksploatowanych niecek, kwater 
składowiskowych w Kobiernikach wypełni się w roku 2009, za dwa lata. Praktycznie można 
powiedzieć że jest to lada dzień mając na uwadze iż proces inwestycyjny, przygotowania nowego 
składowiska bądź rozbudowy obecnego będzie musiał ładnych parę miesięcy potrwać. Jednocześnie 
wiemy, iż na to nasze składowisko dostarczane są odpady komunalne nie tylko z Płocka ale 
również z innych gmin. O ile jestem w stanie zrozumieć dostarczanie na składowisko odpadów z 
gmin powiatu płockiego to już  zupełnie trudno jest mi zrozumieć w sytuacji gdy wypełniamy 
Kobierniki przyjmowanie odpadów z Warszawy, a taka sytuacja również ma miejsce. Bardzo bym 
prosił o przeanalizowanie tego problemu przynajmniej w momencie gdy mamy zagrożenie, że 
możemy obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku żeby przynajmniej ten aspekt był 
potraktowany troszeczkę inaczej.” 
 
 Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział:” Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! 
Wysoka Rado! Najpierw gwoli informacji jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Komisja dyskutowała w tym roku o problemach ZUOK , dyskutowaliśmy też i na ostatniej Komisji 
ale dostrzegliśmy problem o którym mówił Pan radny Nowicki i Pan Przewodniczący Jaroszewski i 
5 czerwca Komisja Komunalna ma wyjazdowe posiedzenie w ZUOK jedziemy pełnym składem 
będą zaproszone wszystkie te osoby które za gospodarkę komunalną w mieście i nie tylko w 
mieście odpowiadają, zapraszam też media jeżeliby chciały uczestniczyć w posiedzeniu tej Komisji. 
Będziemy dyskutować na temat aktualnych problemów. Myślę że te problemy które są, one są do 
rozwiązania dlatego że będąc trzecią kadencję radnym i będąc kiedyś w Radzie Nadzorczej ZUOK, 
współpracując i z Zarządem i z osobami które odpowiedzialne są za gospodarkę komunalną u nas w 
mieście wiem, że ten problem jest problemem do rozwiązania ale nie ma co ukrywać jakieś 
problemy występują o czym też mówili poprzednicy. Ci ludzie którzy zajmują się gospodarką 
komunalną i już praktycznie w ZUOK są to ludzie którzy na tym się znają a oprócz tego, że są 
fachowcami są ekologami i to jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Chciałbym w tej chwili zabrać 
głos nie jako Przewodniczący Komisji Komunalnej ale jako radny. Oczywiście trzeba się zgodzić z 
tym, że odzysk surowców wtórnych powinien być większy, że mała jest produkcja kompostu  i 
powinna być większa, ale bardzo się cieszę z tego że na razie upadł pomysł, chciałbym tu 
zaapelować do Pana Prezydenta prywatyzacji ZUOK, gdyby ta prywatyzacja doszła do skutku 
myślę, że problemy które w tej chwili, że gdzieś je tam dostrzegamy moim zdaniem są generalnie 
do rozwiązania przy prywatyzacji, sprzedaży tej spółki nad którą byśmy stracili kompletnie 
kontrolę byłyby na pewno o wiele większe. Ja chciałbym jeszcze raz bo kilka razy już mówiłem na 
ten temat na Komisji i podczas obrad żeby władze miasta zastanowiły sie nad tym czy oprócz 
rozwiązywania aktualnych problemów ZUOK nie pozwolić ZUOK na stworzenie matki córki która 
by zapanowała nad odpadami które są w mieście Płocku i żeby ZUOK przywoził te odpady 
własnym transportem i zajął się na prawdę wtedy w sposób bardzo profesjonalny mając kontrolę 
nad pewną częścią odpadów które do ZUOK docierają i selektywną zbiórką odpadów, zajął się 
pojemnikami które w Płocku są niektóre w takim a nie innym stanie, niektóre pojawiają się nowe 
ale gdyby taka spółka córka powstała to Panie Prezydencie są też ludzie którzy biorą całkowitą 
odpowiedzialność pobierają te śmieci, przywożą i cały proces technologiczny przebiega w ZUOK.  
Inwestycje o których mówił Pan radny Nowicki one na prawdę są potrzebne. Czy potrzebna jest 
debata z sąsiednimi gminami? Myślę, że najbardziej potrzebna jest debata, rozmowa i ustalenie 
pewnych szczegółów z władzami, mieszkańcami gminy Stara Biała i dlatego m.in. jest ta Komisja 5 
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czerwca ale myślę że i pracownicy Urzędu Miasta, władze i Zarząd ZUOK poradzą sobie z tym 
problemem i nie będziemy do 2009 czy 2010 roku ale tak jak jest to przewidywane na okres 12 lat 
starczy nam kwater żebyśmy mogli odpady składować a gdyby weszły jeszcze inwestycje to myślę 
że na okres dłuższy. Trzeba też na marginesie pochwalić Prezydenta Miasta, że wreszcie wszystkie 
podmioty które działają w mieście Płocku a zajmują się zbiórką odpadów, wszystkie mają wydane 
decyzje że muszą te odpady przywozić do Kobiernik nigdzie w żadną jamę gdzieś za Płockiem bo 
taniej a właśnie do ZUOK. To Panie Przewodniczący, że tam jakieś śladowe ilości były 
przywożone  odpadów komunalnych z Warszawy było to podyktowane warunkami 
ekonomicznymi. Przecież bez wymieniania firm które mogły sobie odpady wywozić gdzie indziej 
poza Płock i robiły to taniej a przecież ZUOK który pracuje na dwie zmiany  ma pewne stałe koszty 
które czy tych odpadów wpłynie sto jednostek czy wpłynie osiemdziesiąt jednostek to te koszty są a 
Rada Miasta i właściciel rozlicza ZUOK z rachunku ekonomicznego co też jest w pewnym sensie 
czymś dziwnym bo chcemy mieć te kwatery na jak najdłużej a z drugiej strony wynik ekonomiczny 
jest wynikiem najważniejszym i trzeba to połączyć żeby i właściciel był zadowolony, a muszę 
Państwu powiedzieć że ZUOK od uruchomienia na sto procent swojej produkcji nigdy nie 
wyciągnął ręki do właściciela i do Rady Miasta i to trzeba zapisać na plus.  
 Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz moim zdaniem na którą bardzo 
mało zwracamy uwagę, bardzo mało media o tym piszą a myślę że jest sie czym pochwalić i 
powinniśmy o tym mówić mam na myśli edukację ekologiczną która pomimo tego, że idzie w 
bardzo dobrym kierunku przez pracowników urzędu miasta i instytucje które współpracują z 
pracownikami urzędu miasta powinna być bardziej nagłaśniana powinno się więcej o tym pisać i 
więcej o tym mówić i więcej przeznaczać na edukację ekologiczną pieniędzy. Myślę że o to 
powinniśmy zadbać. Dziękuję.” 
 
 Pan radny Jerzy Seweryniak Powiedział”Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! 
Wysoka Rado! Chciałbym poruszyć w tej broszurce temat tak niebezpiecznego jakim jest azbest i 
eternit. Na rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej gmina Płock pięknie 
zareagowała na utylizację tak niebezpiecznego materiału. Sąsiednie gminy do dzisiejszego dnia nie 
wiedzą co z tym fantem zrobić. Chciałbym dzisiaj podziękować naszym władzom Wydziałowi 
Komunalnemu Panu Dyrektorowi Nowakowskiemu, Panu Prezydentowi Milewskiemu za tak 
sprawne podejście do tego niebezpiecznego problemu którym jest utylizacja. Firma która wygrała 
przetarg na utylizację tego materiału tak sprawnie podchodzi do sprawy, że na dzisiaj na prawdę 
mieszkańcy dziękują za to. Nasuwa mi się taki wniosek czy w następnych latach Panie Prezydencie 
znajdą się pieniądze na dodatkowe jeszcze materiału utylizacyjnego którego jest w mieście aż 
10.000m2. Dziękuję bardzo.” 
 
 Pan Arkadiusz Iwaniak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:”Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! O tym, że debata czy też edukacja na tematy ekologiczne jest 
potrzebna świadczy to co przed chwilą powiedział radny Kossakowski, że powinniśmy rozmawiać 
że tą edukację powinniśmy zwiększyć a więc wniosek Pana radnego Nowickiego jest jak 
najbardziej uzasadniony aby ta debata tu w Płocku z gminami ościennymi się odbyła. Jest też drugi 
powód Panie Przewodniczący to jest to co z przykrością muszą stwierdzić, że to o co Pan apelował 
by było więcej informacji odnośnie selektywnej zbiórki odpadów akurat tutaj jest dość mocno 
wyjaśnione, na prawdę w tym materiale jest to dość mocno poruszone wystarczyło przeczytać. 
Natomiast brakuje mi w tym materiale informacji odnośnie punktu konsultacyjnego który jest 
zapisany w planie, który jest jednym z elementów i edukacyjnych i informacyjnych, co z 
informatorem dla podmiotów gospodarczych który też jest tu zapisany i że będziemy go realizowali 
czy on powstał czy jest jeśli nie to dlaczego. 
Na stornie 52 planu gospodarki odpadami jest napisane o olejach odpadowych jest napisane, że 
będzie zbierany w punktach zbiorczych, co sie z tym dzieje, to jest  jeden z elementów odpadowych 
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niebezpiecznych. Napisane jest w tym planie, że powstanie taki punkt zbiorczy i mieszkańcy miasta 
Płocka będą mogli oddawać odpady komunalne niebezpieczne, czy to jest czy to funkcjonuje. W 
tym dokumencie nie jest to ujęte. Dziękuję.” 
 
 Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Bardzo dziękuję za uwagi i za tą dyskusję, okazuje się że 
sprawozdanie chyba nie jest takie złe jak Pan zapowiadał na początku bo wykazuje szereg 
nieprawidłowości, niepokojących tendencji i właśnie z tego sprawozdania Państwo radni to 
wyczytali, dlatego macie wiedzę że możemy już teraz podebatować. Nie jest źle, wniosków 
rzeczywiście na koniec jakiś satysfakcjonujących nie ma dlatego, że my również jesteśmy w trakcie 
bardzo poważnej analizy co dalej z zakładem aby niezorientowanym naświetlić sprawę powiem tak, 
dwie niecki są jakby już wykorzystane podlegały rekultywacji, odciąga się od nich gaz, odcieki itd. 
są nieczynne. Obsługiwane są jeszcze przez wiele lat na zasadzie tej biologii i chemii która się tam 
tworzy. Są dwie kolejne niecki, które są w tej chwili zasypywane i one rzeczywiście przy takim 
stanie i tempie zasypywania z jakim mamy doczynienia obecnie mogły by być zasypane w roku 
2009 o czym mówił Pan Przewodniczący Jaroszewski ale na to mamy pomysł dlatego, że te niecki 
będą podnoszone o jedną półkę a więc kilka metrów w górę aby śmieci dołożyć i wtedy 
zakończymy na roku 2010. Jest problem z pobudowaniem kolejnych niecek po pierwsze są to 
problemy natury społecznej, po drugie nawet uwarunkowań geologicznych z którymi nie wiadomo 
czy zakład sobie poradzi, więc 2010 wydaje się rzeczywiście datą krytyczną. Pomysłem i tu nomen 
omen właśnie nie zakończenia okresu prywatyzacji a raczej wykonanie tego procesu czyli 
przynajmniej częściowej sprzedaży udziału, realizacja takiego pomysłu pozwoli na pozyskanie 
środków finansowych, które będzie musiał wydać przyszły inwestor na pobudowanie chyba 
najlepszy pomysł utylizacji termicznej. To są bardzo poważne kwoty których nie jesteśmy z 
budżetu miasta wyasygnować a nawet ciężko byłoby je uzyskać z Unii Europejskiej przynajmniej w 
pełnym wymiarze na pewno nie. Tu będzie można jeszcze czynić starania. Dlatego inwestor który 
wejdzie z jakimś wkładem jest potrzebny. To są wydatki 80 do 100 milionów złotych zdajecie sobie 
Państwo sprawę, że absolutnie my takich kosztów nie możemy ponieść. I jest to problem, problem 
gospodarki odpadami jest problemem ogólnopolskim i u nas jeszcze bym powiedział, że jeszcze 
całkiem niewielkim dlatego, że inne miasta mają wielki problem wywożąc po paręset kilometrów 
swoje śmieci często z naruszeniem prawa co kosztuje jeszcze dodatkowo. Póki co tą gospodarkę 
mamy utrzymaną w stanie uważam na całkiem niezłym poziomie, należy jeszcze dużo zmienić i 
będziemy próbowali to zmienić. Powiedziałem, wnioski które można było zapisać w tej chwili w 
tym dokumencie będą wnioskami które muszą być poddane jeszcze poważnej analizie dyskusji, 
akurat to co proponował Pan radny Nowicki nie wiem czy akurat miasto Płock ma występować do 
gmin bo w końcu jest związek gmin i tam właśnie takimi sprawami się samorządy zajmują nie 
musimy tu jakiejś kolejnej gospodarskiej roli odgrywać. Nie wiem to akurat należy do Państwa 
radnych. Faktem jest, że o gospodarce śmieciowej o tym co robić z kolejnym napływem 
nieczystości trzeba dyskutować. Pomysł najlepszy to jest utylizacja dlatego, że wtedy nie mamy 
doczynienia z kolejnymi już zapełnionymi składowiskami. To jest bardzo kosztowna inicjatywa 
rozpatrujemy właśnie sposób znalezienia pieniędzy upatrujemy w tym jak postąpią potencjalni 
inwestorzy. Dlatego m.in. ten pierwszy proces był zaniechany odstąpiono od sprzedaży tych 
udziałów dlatego, że o ile jeszcze kwoty za udziały były powiedzmy do negocjacji średnio 
zadowalające tak nie było poważnej rozmowy o przyszłych planach inwestycyjnych. Inwestorom 
chodziło bardziej o to żeby zasypać nas do końca i tyle. Nam to też otworzyło oczy stąd decyzja o 
tym żeby wycofać się z tego procesu. Kolejny proces zostanie przeprowadzony przy innych 
założeniach głównie takich że nastawiamy sie na to co z nieczystościami z miasta  zrobić przez 15-
20 następnych lat. Na szczegółowe pytania które Państwo zadajecie odpowiedzą, jest dziś Pan 
Prezes ZUOK Kobierniki, Pan Dyrektor Nowakowski proszę o wsparcie. Dziękuję.” 
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 Pan radny Piotr Nowicki powiedział:” Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka 
Rado! Ja bym bardzo gorąco apelował do radnych o poparcie mojego wniosku w kwestii tej debaty, 
dlatego że tak na prawdę sytuacja z odpadami jest na prawdę katastrofalna. W tej chwili jesteśmy w 
tzw. okresie dostosowawczym kiedy Unia dała nam czas na to żebyśmy my swoje wysypiska 
śmieci dostosowali do wymogów Unii Europejskiej ale minie ten czas, chyba będzie to rok 2012 i 
wtedy okarze się, że obudzimy się w takiej rzeczywistości, że kary za środowisko będą bardzo 
wielkie. W związku z tym dziś powinniśmy szybko podjąć decyzję o tym co dalej w jakim kierunku 
powinniśmy zmierzać. Tu sie zgadzam z Panem Prezydentem, że powinniśmy utylizować śmieci, 
ale uważam że nie powinniśmy pod żadnym pozorem pozbywać się tego majątku i oddawać tego w 
ręce prywatne żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak dziś z PEC Fortum że te ceny za ciepło nam w 
jakiś sposób rosły oczywiście zatwierdzane przez stosowne urzędy centralne, ale niemniej te ceny 
rosną. W związku z tym jeszcze raz bardzo  serdecznie proszę o poparcie tego wniosku w kwestii 
debaty bo sprawa jest bardzo poważna i bardzo pilna ze względu na te wymogi związane z 
warunkami ochrony środowiska w UE. Dziękuję.” 
 
  Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! W odniesieniu do Fortum ceny za ciepło będą rosły bez względu 
na to Panie radny czy my byśmy tego chcieli czy nie i bez względu na to kto jest właścicielem 
udziałów. To ma taką specyfikę, że na prawdę nie byłoby żadnej ingerencji Rady, Rada miasta nie 
miałby nic do powiedzenia i Pan Prezydent również. Jeżeli zaś chodzi o sprzedaż udziałów w 
Zakładzie Utylizacji no może ja tego nie powiedziałem radnym jeszcze, chodzi o pozyskanie 
partnera za sprzedaż części udziałów. Dzisiaj oczywiście ogłoszenie brzmi do stu procent udziałów 
ale zastosujemy raczej taką koncepcję aby pozbyć się w miarę jak najmniej tych udziałów a 
uzyskując kwoty które niezbędne są do budżetu miasta na inwestycje. Dziękuję.”  
 
 
 

Ad. pkt 6 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

 
Projekty uchwał w sprawach: 
1)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 131), 

  
 Pani Barbara Szurgocińska Skarbik Miasta Płocka powiedziała:” Panie Przewodniczący! 

Szanowna Rado! Autopoprawka przedstawiona Państwu w dniu dzisiejszym do uchwały w sprawie 
zmian w budżecie miasta Płocka dotyczy: zwiększenia dochodów w dziale 750 Administracja 
publiczna o 2205 zł w związku z przekazaniem środków finansowych na organizację IX Pikniku 
Europejskiego w dziale 750 i środków finansowych przekazanych przez Radę Mieszkańców 
Osiedla Wyszogrodzka o 1000 zł. Przesunięto środki w wysokości 26.200 zł z zadania Wydziału 
Edukacji do planów finansowych miejskich przedszkoli co związane jest z zakupem książek, 
zabawek dla oddziałów przedszkolnych z okazji Dnia Dziecka. Przesunięto również środki 
finansowe w łącznej wysokości 800.000 zł w ramach zadania Wydziału Rozwoju Miasta i Rozwoju 
Gospodarczego pod nazwą aktywizacja zawodowa bezrobotnych związane jest to z dostosowaniem 
klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatku. Ponadto przesunięto środki w wysokości 
1.430.000zł z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich Hala Sportowo-Widowiskowa na takie 
zadania jak: dla MOPS 30.000zł z przeznaczeniem na wkład własny na zakup i montaż windy dla 
osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Obejście 9, 50% środków mamy zapewnione z 
PFRON. Na zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich Oddział Planowania Projektowania i 
Realizacji Inwestycji pn. przebudowa ul. Popłacińskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic 
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miasta 900.000 zł. Na zadanie również Wydziału Inwestycji Miejskich pn. budowa ulic Obejście i 
Paśniki oraz połączenie z ulicą Południową kwota 400.000zł. Na zadanie również Wydziału 
Inwestycji Miejskich pn. budowa ulic: Sielskiej , Prostej, Kątowej, Chmielnej, Poziomkowej wraz z 
brakującą infrastrukturą 100.000zł. To są te główne propozycje. Ponadto uszczegółowiono w 
uzasadnieniu zapis dotyczący dochodów przekazanych przez placówki oświatowo -wychowawcze. 
W związku ze zmianami zaproponowanymi w autopoprawce należy uaktualnić załącznik nr 3 czyli 
limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny 2007-2009 oraz załącznik nr 17 środki do 
dyspozycji jednostek pomocniczych chodzi o Rady Mieszkańców Osiedli. Ponadto do projektu 
uchwały załączony został uaktualniony załącznik pn. zadań realizowanych z tytułu wydanych 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku. W załączniku nr 10 plan przychodów i 
wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok. W pozycji Zakład Usług Miejskich Muniserwis w 
Płocku zwiększa się przychody o kwotę 255.129 zł z powodu przyjęcia do realizacji zadań 
inwestycyjnych tj. budowy ul. Topolowej oraz ścieżki rowerowej przy ul. Norbertańskiej. W 
załączniku nr 11 plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2007 rok zwiększa 
sie dochody Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych o kwotę 50.000 zł w związku z 
otrzymaniem przez jednostkę odszkodowania za uszkodzone mienie. W załączniku nr 12 dotacje 
podmiotowe w 2007 roku dokonywane są zmiany w związku z podziałem środków 
przekazywanych jako dotacje podmiotowe dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii 
zajęciowej. Ponadto dokonuje się zmian w pozycjach dotyczących POKiS oraz Płockiej Orkiestry 
Symfonicznej w wyniku zmian dokonanych w treści uchwały. To są zaproponowane zmiany. 
Dziękuję.” 

 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział:” Panie Przewodniczący! Panie 
Prezydencie!  Wysoka Rado! Kwestie przesunięcia tych środków raczej nie budzą wątpliwości, 
także tego co jest treścią uchwały czyli znalezienia trzech milionów na realizację robót 
dodatkowych przy okazji projektu budowy dróg dojazdowych czy drugiej nitki ul. Wyszogrodzkiej 
to nie budzi wątpliwości. Natomiast chciałbym wyrazić zaniepokojenie że właściwie te wszystkie 
dodatkowe inwestycje które się pojawiają, budowa ulic o których mówiła Pani Skarbnik one 
wszystkie są realizowane przynajmniej w większości z jednego źródła te pieniądze są pozyskiwane. 
Muszą Państwo wiedzieć że w tym roku chyba nie będzie już żadnych pieniędzy na halę, bo 
większość tych dodatkowych pieniędzy które się pojawiły to są pieniądze które były w budżecie 
zagwarantowane na budowę hali widowiskowo-sportowej. Ja mam świadomość że są problemy że 
sprawa utknęła w sądzie, że być może niewiele da się zrobić ale faktem jest że trudno się pogodzić 
z tym że po raz kolejny te obietnice składane a dotyczące m.in. właśnie hali widowiskowo-
sportowej stają się coraz bardziej mgliste.  
Może w kontekście tej nieszczęsnej hali na którą już za chwilę nie będzie żadnych pieniędzy w 
budżecie miasta chciałbym zaproponować wniosek taki abyśmy na najbliższej Sesji Rady Miasta 
uzyskali informację od Panów Prezydentów na temat działań Urzędu Miasta mających na celu 
powstanie w Płocku bazy noclegowo-treningowej dla finalistów EURO 2012. Jakie działania 
miasto podjęło. Trudno mi sobie wyobrazić to że jedynym działaniem będzie to że hali nie będzie. 
Ja sądzę że otrzymam od Panów Prezydentów w ciągu tego miesiąca informację, że miasto 
przynajmniej powalczy o tą szansę jaką jest organizacja w Polsce EURO 2012. Znane są już 
wymagania UEFA jakie musi spełnić miasto aby gościć u siebie finalistę tej dużej imprezy 
sportowej i aby je spełnić trzeba już teraz podjąć pewne działania współpracę z bardzo wieloma 
instytucjami. Sądzę że ta współpraca z Ministerstwem Sportu z władzami wojewódzkimi z PZPN 
powinna być nawiązana i skoro te starania podjęły już takie miasta jak Ciechanów, Radom 
Sulejówek to warto aby i Płock włączył się do tej gry i wykorzystał szansę jaką dla rozwoju miasta i 
regionu  jest organizacja przez Polskę finałów Mistrzostw Europy. O to bym wnosił.  
Chciałbym jeszcze zapytać bo mamy pieniądze z budowy hali widowiskowo- sportowej drobne tym 
razem są przeznaczone na pokrycie kosztów magazynowania mebli zakupionych na potrzeby 
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płockiego amfiteatru to jest 24.000 zł. Chciałbym zapytać czy płacimy za rok, za miesiąc i jak długo 
te meble które jak widzę zostały już zakupione będą magazynowane. Dziękuję bardzo.” 
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Pieniądze zabezpieczone w projekcie uchwały o zmianach w 
budżecie na magazynowanie mebli są przeznaczone na 4 miesiące. Po prostu przetarg został 
rozstrzygnięty, oferent który wygrał przetarg jest gotowy do montażu tych mebli niestety wiadomo 
z jakich przyczyn jest w tej chwili niemożliwe. Te meble przechowywał do tej pory na swój koszt 
ale przysłał pismo że od 1 czerwca chciałby uzyskać na ten cel pieniądze z Urzędu Miasta i to są te 
pieniądze które zabezpieczą magazynowanie tych mebli na najbliższe cztery miesiące.  
Jeżeli chodzi o EURO 2012 to nie jest tak że my nic nie robimy, wiemy już jakie wymagania 
powinny spełniać baza treningowa i tu wychodzi, że nie będzie większych problemów ze 
spełnieniem tych wymagań. Największym problemem będzie baza hotelowa tu jest niezbędny hotel 
pięciogwiazdkowy z basenem z odpowiednim zapleczem fitness, sauna siłownia, ewentualnie może 
to być czterogwiazdkowy ale tylko na wniosek reprezentacji która by chciała zaoszczędzić 
troszeczkę na kosztach pobytu w jakimkolwiek mieście. Niższy standard nie wchodzi w grę. 
Kwestia zapewnienia w Płocku ewentualnie pod Płockiem w odległości zapewniającej dojazd do 
bazy treningowej w ciągu 20 minut odpowiedniej bazy hotelowej. Wydaje mi się że nie sztuka 
napisać pismo że się zgłaszamy, najpierw trzeba pewnie przeprowadzić szereg rozmów, dokonać 
pewnych ustaleń aby zgłosić swoją realną kandydaturę. Dziękuję.” 
 

 
2)zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na okres od 01 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych 
(druk nr 117) 
 
 Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Nikt nie lubi podwyżek, ja ich również 
nie lubię, Państwo zapewne nie lubicie również. Gdyby radny opozycji chciał dzisiaj zdobyć 
poklask to powinien mówić jestem przeciwko podwyżkom. Oczywiście były to czysty populizm, ja 
tego nie zrobię. Chciałbym Państwu publicznie, merytorycznie przeanalizować poszczególne 
paragrafy, właściwie trzy najistotniejsze paragrafy uchwały która ma dzisiaj zmienić taryfy opłat za 
wodę i ścieki. W §1 Rada Miasta ma zatwierdzić wnioskowane przez Wodociągi Płockie taryfy 
które dają kilkuprocentową podwyżkę. W §2 mamy zastosować opusty czyli pomniejszenie cen 
proponowanych przez Wodociągi co zmniejszy te podwyżki do około 2%. Z kolei w §3 mamy 
uchwalić dopłatę do Wodociągów w wysokości równej sumie udzielonych w §2 opustów i ta 
dopłata ma wynieść ponad 2.000.000 zł. I właśnie zapis §3 budzi moje duże wątpliwości i 
kontrowersje. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że dzięki zastosowanym dopłatom w wyniku 
podwyżki przeciętna płocka rodzina zapłaci 1,54 brutto miesięcznie więcej niż dzisiaj. Ale ani 
słowem nie czytamy ile ta przeciętna płocka rodzina dopłaci w sposób zakamuflowany za 
pośrednictwem budżetu miasta Płocka do takiej a nie innej ceny wody. To wyliczenie jest 
oczywiście dosyć proste. Dzielimy dopłatę która się pojawi w wyniku dzisiejszej uchwały przez 
liczbę mieszkańców Płocka i wychodzi, że przeciętny płocczanin zapłaci łącznie około 16 zł do tak 
zmodyfikowanej ceny wody co przy przeciętnej czteroosobowej rodzinie będzie oznaczało iż ta 
dopłata będzie wynosiła około 64 zł miesięcznie na rodzinę. I właśnie taka konstrukcja tejże 
uchwały budzi moje kontrowersje i uważam, iż jest to niepotrzebne psucie finansów publicznych 
miasta i niepotrzebne zakamuflowywanie tej podwyżki. Szanowni Państwo uważam, iż 
powinniśmy jako Rada Miasta podjąć odważną, uczciwą, przejrzystą chociaż niepopularną decyzję. 
Jeżeli mamy fachowców w Wodociągach a mamy takowych powiedziałem to na komisji, że to że 
ten Zarząd Wodociągów funkcjonuje od ładnych paru lat i kadencji jest dowodem na to iż nie jest to 
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Zarząd polityczny a jest to Zarząd fachowy. Jeśli fachowcy z Wodociągów wyliczyli, iż koszty 
oczyszczania wody w Płocku i doprowadzania ich do mieszkań i odprowadzania ścieków wynoszą 
tyle  ile zaproponowano w taryfach i jeżeli zgodnie z ustawowymi kompetencjami urzędnicy Pana 
Prezydenta sprawdzili te stawki i nie wnieśli do nich zastrzeżeń to uważam że uczciwie 
powinniśmy to zaakceptować. Jeżeli uchwalimy uchwałę w formie częściowej obniżki wprost dla 
mieszkańców a jednocześnie dopłaty czyli dofinansowanie przez każdego mieszkańca Płocka z 
budżetu miasta Płocka tejże niższej podwyżki według mnie w tym momencie zupełnie 
niepotrzebnie będziemy psuć finanse publiczne naszego miasta. Dlatego też w imieniu Klubu 
Radnych Platformy Obywatelskiej powiem że przy tak skonstruowanej uchwale wstrzymamy się od 
głosu.” 
 
 Pan Arkadiusz Iwaniak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący! Ja mam tylko pytanie do Pani Skarbnik zainspirowany wypowiedzią kolegi z 
Platformy czy te dwa miliony które są zapisane w uchwale które będziemy dopłacać to również są 
pieniądze z podatku od przedsiębiorstw?” 
 
 Pani Barbara Szurgocińska Skarbik Miasta poinformowała że tak, to będzie również 
podatek CIT. 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:”  Panie Przewodniczący! 
Szanowni Państwo! Wysoka Rado! Jestem pod wrażeniem tej wypowiedzi Pana Przewodniczącego 
Jaroszewskiego dobrze, że choć wnioskiem się nie zakończyła. Dlaczego jestem pod wrażeniem i 
chciałbym jednocześnie słowo przeciwne takiemu tokowi myślenia wypowiedzieć. Dlatego, że po 
pierwsze takie porównanie że każdy mieszkaniec miasta Płocka dopłaci do innego mieszkańca 
miasta Płocka ileś złotych w skali roku czy dwóch lat do możemy dojść do absurdu. Przecież 
równie dobrze można powiedzieć że mieszkaniec pięknego osiedla Podolszyce dopłaca ze swoich 
podatków do kilkunastu innych osiedli gdzie są budowane drogi, że mieszkaniec dowolnego 
miejsca, osiedla miasta Płocka korzystający tylko i wyłącznie z własnego środka transportu dopłaca 
i można to wyliczyć bardzo precyzyjnie do tych wszystkich którzy korzystają z ulgowych 
przejazdów autobusami komunikacji miejskiej. Taką wyliczankę można prowadzić bez końca aż 
dojdziemy do absurdu. W związku z tym chciałbym lekko przestrzec przed takim sposobem 
myślenia jako uzasadnienie do określonych rzeczy. Druga sprawa to są koszty wyliczone faktycznie 
przez fachowców w Wodociągach. Być może jeszcze w trakcie roku czy kilku kolejnych lat można 
uzyskać pewne oszczędności ale z całą pewnością niezbyt duże. Natomiast w kosztach 
Wodociągów Płockich wkomponowane są również bardzo liczne dziś remonty urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych i jeśli byśmy chcieli zmniejszyć koszty to głównym elementem 
jest zmniejszenie ilości napraw i modernizacji.  
Po drugie jak wszyscy wiemy już jesteśmy w trakcie przystępowania do potężnego programu 
inwestycyjnego który w ciągu najbliższych trzech lat mam nadzieję wygeneruje bardzo duży 
majątek Wodociągów Płockich. Ten majątek jako odpis amortyzacyjny będzie również obciążał 
bilanse poszczególnych lat i w związku z tym koszty będą coraz większe. Czy w takim wypadku 
mieszkańcy Płocka mieliby pokrywać autentyczne koszty funkcjonowania Wodociągów. Jeśli tak to 
musielibyśmy pokusić się o podwyżki w stosunku do obecnych rzędu 100-150%. Moim zdaniem 
taki tok myślenia w kontekście potężnych inwestycji jakie czekają Wodociągi Płockie jest też nie 
do przyjęcia. Dlatego proponuję aby pozostawić ten standard który określiliśmy w poprzedniej 
kadencji miasta Płocka różnymi formami dyskusji jakie się odbywały przecież tu na sesji w 
komisjach i w innych gremiach, że jeśli podwyżki są konieczne a w przypadku Wodociągów jednak 
są konieczne to maksymalny pułap oprzyjmy o poziom inflacji. To jest na prawdę bardzo uczciwe, 
przejrzyste, potraktowanie tych przepływów finansowych dlatego, że mówimy wprost jeśli są 
konieczne podwyżki to tylko do poziomu inflacji a pozostałość sfinansujemy rekompensując takiej 
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czy innej formie , dziś Wodociągom Płockim z budżetu miasta Płocka. Bardzo przejrzysty schemat 
niepozostawiający wiele do dyskusji, nic się tu nie ukrywa żadnych przepływów finansowych 
wszystko jest jasne. Reasumując zabrałem głos choć nie ma żadnego wniosku, w tym zakresie by 
ten głos był przyczynkiem do dalszych tego typu rozważań. Jeśli rozważamy inne formy poza tą 
przyjętą standardową przyjętą od wielu lat, standardami ewentualnych podwyżek to musimy mieć 
na uwadze również inne rzeczy które będą ze społecznego punktu widzenia bardzo dla licznych jak 
sądzę grup społecznych naszego miasta czyli dla wielu tysięcy mieszkańców Płocka niekorzystne. 
Dziękuję.” 
 
 Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała:” Panie Przewodniczący pozwolicie Państwo, 
że swój głos wyrażę w imieniu radych Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy zdecydowanie za 
zaproponowaną podwyżką na poziomie inflacji i przeciwko likwidowaniu dopłaty do spółki 
Wodociągi Płockie. Zlikwidowanie dopłaty de facto spowodowałoby, że ta podwyżka byłaby nie na 
poziomie 2% a na poziomie przynajmniej 5-6%. W związku z tym z resztą jak Pan Prezydent 
powiedział zawsze w przeciągu ubiegłej kadencji proponowaliśmy podwyżki na poziomie inflacji 
aby budżety domowe mieszkańców Płocka nie obciążać zbytnimi kosztami i wydatkami na które 
często nie mamy wpływu tak jak podwyżki energii elektrycznej, czy podwyżka ciepła bo jest to od 
nas niezależne. Natomiast przynajmniej na te podwyżki na które ma wpływ miasto i radni będziemy 
ustalać na takim poziomie aby nie obciążały budżetów domowych naszych mieszkańców. 
Dziękuję.” 
 
 Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący! Szanowni Państwo!  Ja oczywiście również jak zapewne Państwo słyszeliście  nie 
stwierdziłem, że Platforma Obywatelska jest za jakimiś nadmiernymi podwyżkami cen, wprost 
przeciwnie, natomiast na Komisjach zarówno Inwestycji jak i Gospodarki Komunalnej bardzo 
wnikliwie staraliśmy się przeprowadzić analizę porównawczą jaką dają tego typu przepływy 
finansowe w innych miastach. Chcieliśmy się ograniczyć głównie do miast stutysięczników i 
powiem szczerze że nie spodziewałem się że jesteśmy aż tak bardzo wyjątkową gminą. 
Usłyszeliśmy o jeszcze tylko jednym samorządzie który stosuje tego typu dopłaty. Analizując ceny 
za wodę oczywiście wszystkich nas bolą wszystkie podwyżki. W skali cen kształtujemy się mniej 
więcej w połowie stawki. Chciałbym jeszcze przytoczyć trzy liczby. Pan Prezydent powiedział że 
utarła sie już od kilku lat taka sytuacja że właśnie w taki sposób miasto Płock podwyżki wprowadza  
ja spróbowałem cofnąć się w czasie i przeanalizować uchwały podejmowane przez Radę Miasta w 
poprzedniej kadencji i wiem że od trzech lat taka sytuacja ma miejsce i znowu nasuwa mi się 
wniosek o psuciu finansów publicznych miasta Płocka. Dlaczego? Po pierwsze w roku 2005 jak 
Pan Prezydent dobrze wie dopłata wynosiła 360.000 zł w skali roku w roku w 2006r.  802.000 zł w 
skali roku a w 2007 2.024.000zł . Jeżeli Pan Prezydent uważa, że jest to jak najbardziej słuszne i 
większość Rady tak uzna to zadam pytanie ile dopłacimy pod koniec kadencji Pana Prezydenta ale 
boję się że będzie to kilkanaście lub kilkadziesiąt milionów. Dziękuję.” 
 
 Pan Rady Piotr Nowicki powiedział:” Panie Przewodniczący! Panie 
Prezydencie!Szanowna Rado! Chciałbym powiedzieć w imieniu radnych Klubu LiD, że my 
będziemy głosowali absolutnie przeciwko tej uchwale dotyczącej podwyżki opłat za wodę i ścieki. 
Uważamy, że koszty podwyżki powinny być włączone w wysokość dopłaty i dopłata powinna być 
wyższa. Jednocześnie powinna być przeprowadzona generalnie analiza kosztów w firmie 
Wodociągi Płockie i powinniśmy doprowadzić do tego aby te koszty w sposób znaczący 
zmniejszyć w latach następnych. 
Uważamy że tylko tędy może być droga. Proszę Państwa ta opłata chociaż bardzo niewielka to i tak 
dotknie mieszkańców miasta Płocka. Ja rozmawiałem ostatnio na wielu spotkaniach z 
mieszkańcami miasta Płocka i im sygnalizowałem o tym, że będzie ta podwyżka, mówiłem że  to 
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będzie niewielka podwyżka to i tak ludzie mówili, że z tych emerytur na prawdę się nie da wyżyć. 
W związku z tym ludzie swoje pieniądze liczą z dokładnością do groszy, po prostu jest bardzo 
ciężko ja uważam że jedyna metoda to jest szukanie oszczędności w Wodociągach Płockich. 
Dziękuję bardzo.” 
 
 Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała:” Panie Przewodniczący ! Utarła się tu zasada 
że nie mówimy z pulpitów które mamy ale wychodzimy do mównicy w związku z tym przez 
szacunek do Pana radnego wyjdę i powiem teraz co mam  do powiedzenia. Ciesze się że Pan 
Przewodniczący Jaroszewski zauważył że czasami na tej sali tworzy się populizm i tworzy się 
właśnie w tej wypowiedzi tworzy Pan populizm mówiący o emerytach i rencistach, którzy mają 
rzeczywiście mało środków finansowych do przeżycia od początku do końca miesiąca i ta uchwała 
właśnie wprowadza podwyżki wody na tak minimalnym poziomie jest właśnie wyjściem naprzeciw  
tym najbiedniejszym ludziom, bo ta dopłata o której mówimy na wysokości dwóch milionów 
niweluje w jak najmniejszej wysokości do ustalenia podwyżki wody a koszty, które są wyliczone, 
które wpływają na znaczny wzrost podwyżek zaproponowanych przez Wodociągi Płockie 
doskonale Pan ma opracowane w tym materiale. Materiał jest dość obszerny również na płycie CD 
którą Pan również otrzymał. I niech Pan mi teraz nie tłumaczy, że radni nie mają wiedzy dotyczącej 
tego jaka jest struktura kosztów. Niech Pan popatrzy również na informację, że w kwocie wody 
0,33% to jest tylko koszt amortyzacji a on będzie wyższy dlatego że rozwijamy swoją sieć i będzie 
znacznie wyższy ponieważ koszty remontów starszych sieci które należy wymienić są dosyć duże i 
będą wzrastać. Ale to nie jest coś na co możemy mieć w danej sytuacji wpływ. I apeluję do Pana 
żeby przestał Pan siać populizm na tej sali.” 
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział:” ”Panie Przewodniczący! Panie 
Prezydencie!Szanowna Rado! Tak czy inaczej za wodę i za ścieki zapłacą mieszkańcy miasta i to 
trzeba sobie uzmysłowić albo zapłacą w sposób bezpośredni płacąc rachunek za tę wodę którą 
zużyli albo pośrednio ze swoich podatków które finansują tę dopłatę z budżetu miasta. Także tu nie 
ma żadnego dobrego wujka Pana Prezydenta czy kogokolwiek innego kto zapłaci za tą wodę, 
zapłacą mieszkańcy tyle, że jak gdyby w różny sposób. Może być tak, że miasto właściwie w 
całości pokryje ten koszt wody i ścieków ale wówczas mielibyśmy do czynienia z komunizmem 
miasto zabierałoby wszystkie pieniądze mieszkańcom i płaciło za nich za wodę za prąd i za inne 
tego typu rzeczy. My mówimy o normalnej gospodarce rynkowej gdzie każdy powinien płacić za tę 
wodę i ścieki które sam wytwarza i zużywa to jest normalny mechanizm. Dziękuję.” 
 
 Pan Rady Piotr Nowicki powiedział:”Panie Przewodniczący! Panie 
Prezydencie!Szanowna Rado! Pani radna Kulpa ja chciałbym do Pani się zwrócić bo przyjąłem 
metodę że nie komentuję Pani wypowiedzi pod moim adresem ale na każdej sesji co powiem to 
Pani ma przygotowany już wcześniej napisany tekst i Pani go odczytuje to jest po prostu nudne. Po 
prostu jest to nudne. Ja o tych rzeczach o których Pani mówi w ogóle nie mówiłem. Albo Pani w 
ogóle nie słuchała tego co ja mówiłem albo Pani miała to wcześniej przygotowane. To jest jakiś 
absurd.  
Druga sprawa to chciałbym powiedzieć że podwyżki są i to nie jest żaden populizm tylko jest po 
prostu to że podwyżki są, tych podwyżek powinniśmy jako miasto unikać. Jedyna droga która 
prowadzi do tego abyśmy tych podwyżek nie mieli to jest racjonalna gospodarka w spółce. Ja nie 
twierdzę, że w tej spółce się źle dzieje , bo Pan Prezes sprawuje tam rządy od wielu, wielu lat 
podejmuje bardzo wiele sensownych działań itd. Niemniej jest sytuacja taka jaka jest. Żyjemy w 
gospodarce rynkowej i niestety trzeba zmobilizować spółkę do jeszcze obniżenia kosztów. Takie są 
zasady. A podwyżki będą, Państwo to przegłosujecie i Pani podniesie rękę za podwyżką, ja nie 
podniosę ręki za podwyżką ,bo nawet jeśli jest to podwyżka rzędu dwóch złotych dla rodziny to ja 
za tym nie zagłosuję, bo uważam że powinniśmy tych pieniędzy szukać gdzie indziej. Dziękuję.” 
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 Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała:” Panie Radny może Pan nie podniesie teraz 
ręki za uchwałą która niweluje, Pan na prawdę bardzo gra słowami, podwyżka nie jest na poziomie 
zaproponowanym przez Wodociągi jest ustalona na poziomie inflacji to jest około 2% i jest 
ustalona dopłata z budżetu miasta i proszę nie manipulować słowami. Pan mówi, że Pan nie 
podniesie ręki za podwyżką a ja Panu mówię, że Pan głosował kiedyś w poprzednich kadencjach za 
podwyżkami był Pan radnym również we wcześniejszych kadencjach, był Pan w Zarządzie Miasta 
Płocka a wtedy Panie radny jak Pan zarządzał miastem wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami 
podwyżki nie były na poziomie 2% tylko były na poziomie 30% wtedy nie umiał Pan 
wyegzekwować od spółki czy od zakładu aby lepiej działała i lepiej szukała środków finansowych 
na pokrycie tych kosztów które wynikały chociażby z podwyżek wody. A teraz Pan doskonale umie 
to robić przynajmniej Pan tak uważa i wiem dlaczego ponieważ jest Pan w opozycji i to jest 
naturalna rola opozycji aby krytykować i trudno mi się dziwić Panu w tej sytuacji. Ale proszę mi 
nie mówić, że Pan wcześniej nie głosował za podwyżkami.” 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:”  Panie Przewodniczący! 
Szanowni Państwo! Wysoka Rado! Chciałbym zwrócić uwagę tylko na dwie rzeczy, bardzo się 
cieszę że dyskusja jest i że Pan radny Nowicki zaprezentował taką druga skrajną opcję  dzięki temu 
można podjąć decyzje w miarę obiektywnie kierując się merytoryką a niekoniecznie emocjami czy 
polityką. Drodzy Państwo po pierwsze pozwolę sobie na takie efektowne porównanie choć Pana 
radnego Nowakowskiego nie ma na sali ale przedstawił nam bardzo liberalne podejście do 
kształtowania cen, sugerujące aby wszystkie koszty z tym związane ponosili mieszkańcy i tym się 
różni właśnie to liberalne podejście od solidarnego które jest w praktyce realizowane w Płocku a 
nie tylko w deklaracjach. Po drugie chciałbym zwrócić uwagę tak delikatnie nawiązując do tej 
deklaracji Pana radnego Nowickiego nie sugerując nic oczywiście na pewną formalną rzecz jeśli 
uchwała w takiej treści nie zostanie przyjęta przez Radę Miasta Płocka to będzie przyjęta taryfa 
zaproponowana przez Wodociągi Płockie wtedy pełne koszty podwyżek ponoszą mieszkańcy. 
Dziękuję.” 
 
3)określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych (druk nr 116), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 116. 

 
4)oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Płocka (druk nr 114), 
 
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałem zgłosić autopoprawkę dotyczącą właśnie tego druku 114 
w załączniku który jest załączony do tego projektu uchwały słowa: wnioski końcowe zamienić 
takim zdaniem: wyniki analizy zamian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka w latach 
1998-2005.” 
 
5)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Płocka (druk nr 115), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 115. 
 
6)założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu 
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założycielskiego (druk nr 122), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 122. 
 
7)przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji 
Narodowej (druk nr 123), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 123. 
 
8)zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto 
Płock szkołom niepublicznym (druk nr 124), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 124. 
 
9)zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto 
Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne 
(druk nr 125), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 125. 
 
10)zmiany uchwały 78/VII/2007 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie 
przystąpienia Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu 
„Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu 
Płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach Priorytetu 5 „Opieka 
zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz sposobu 
finansowania przez Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie (druk nr 126), 
 
 Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Dwie autopoprawki w §1 po rozpoczętym zdaniu w uchwale Nr 
78, trzeba dopisać Rady Miasta Płocka i będzie wtedy Uchwała nr Rady Miasta płocka z dnia . 
To samo w §2 pozostałe zapisy uchwały nr 78/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia i tu też 
dopisujemy Rady Miasta Płocka. Dziękuję.” 
 
11)o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek 
organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych (druk nr 127), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 127. 
 
12)wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na remont ulicy 
Mościckiego (druk nr 128), 
 
 Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Proszę Państwa 
kwoty się zmienią już mamy jasność co do kwot które są w tej uchwale i tak w roku 2007 będzie 
potrzebna kwota 377.408,97 zł a nie siedemset a w roku 2008  947.563,11 zł. Dziękuję” 
 
13)ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych 
budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie 
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wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników (druk nr 129), 
 
 Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała:” Mam pytanie dlaczego w przypadku 
wykazu jednostek budżetowych organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka wskazanych właśnie w tej 
uchwale wartość jednostkowa punktu pozostała niezmieniona czyli wynosi 4 zł a w przypadku 
uchwały następnej wrosła do 5 zł. Proszę o odpowiedź na to pytanie.” 
 
 Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta odpowiedziała:” Proszę Państwa w 
dotychczasowej praktyce mieliśmy dwa projekty uchwał, niższy punkt był zawsze stosowany do 
jednostek budżetowych w zakresie oświatowym w większości dotyczący administracji, natomiast 
wyższy punkt dotyczył zakładów budżetowych gdzie jest kadra z wyższym wykształceniem i są 
zastosowane większe rozpiętości widełek żeby była możliwość większej podwyżki. W tej chwili 
zrównaliśmy te najniższe wynagrodzenie czyli 800 zł dla wszystkich a pracujemy w tej chwili żeby 
w przyszłości zrównać wszystkie podmioty gospodarcze.” 
 
 Pan radny Marek Krysztofiak powiedział:”  Po pierwsze kontynuując pytanie 
koleżanki odpowiedź Pani Skarbnik to ja chcę powiedzieć to  o ile pamiętam to 7 lat temu już takie 
głosy były kiedy administracja oświaty przeszła pod samorząd, że będzie wyrównana ta punktacja 
więc ja bym bardzo prosił o dokonanie wreszcie tej czynności wyrównanie złotówek za punkty i dla 
oświaty i dla pozostałej sfery budżetowej. Druga sprawa ponieważ już kilka miesięcy temu 
występowałem o podwyżkę płac dla administracji obsługi i tłumaczono mi że jednym z warunków 
kiedy tą podwyżkę będzie można wprowadzić jest przyjęcie tej uchwały o której dzisiaj mówimy. 
Czy przyjęcie tej uchwały będzie oznaczało że w miesiącu czerwcu pracownicy administracji 
obsługi otrzymają podwyżkę płac oczywiście z wyrównaniem od stycznia tego roku?” 
 
 Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała:” Pani Skarbnik niestety myli się Pani 
ponieważ do tej pory przynajmniej zgodnie z tym co mamy tutaj w uchwałach jest informacja która 
wskazuje, że ta wartość punktu jest na tym samym poziomie dla obydwu tych grup na drukach 
uchwał które mamy dzisiaj podjąć. Dla mnie to trochę szokująca sytuacją jest, że zakład budżetowy 
taki jak Zespół Szkół Technicznych, Izba Wytrzeźwień, Miejski Ogród Zoologiczny, Miejski 
Zespół Obiektów Sportowych, MOPS, Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, 2, 3 Dom Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski Nr 1,3,4, 
a więc placówki oświatowo-wychowawcze a pracownicy administracji i obsługi pracujący w tych 
placówkach mają mieć na niższym poziomie wartość tego punktu niż osoby które znajdują się na 
druku uchwały o którym jeszcze nie mówimy ale będziemy za chwilę o nim mówić na druku nr 130 
a w skład tych jednostek które będą miały w tym momencie 5 zł wchodzi Zakład Budżetowy 
Muniserwis, MZD, Straż Miejska i Zarząd Jednostek Oświatowych. Proszę mi wytłumaczyć w 
czym pracownicy tych instytucji, bo nie zgadzam się że chodzi tu o wykształcenie, to chyba jest 
mylne Pani spostrzeżenie różnią sie od pracowników tych których wyczytałam poprzednio. 
Dziękuję.” 
 
 Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta odpowiedziała:” Proszę Państwa chcę 
powiedzieć że przygotowane projekty uchwał są pod środki zabezpieczone w budżecie. Po prostu 
jeżeli zrównamy wartość punktu do 5 zł zabraknie nam środków które są w rezerwie budżetowej. W 
tej chwili mamy 4.200.000zł dla pracowników urzędu i dla wszystkich jednostek oświatowych. 
Dziękuję.” 
 
 Pan Arkadiusz Iwaniak powiedział:” Panie Przewodniczący! Zadawałem to pytanie na 
Komisji i miałem się już dzisiaj do tych projektów nie odnosić, natomiast w trakcie tej dyskusji 
powtórzyło się to co było mówione podczas Komisji. Tak na prawdę dzielimy pracowników 
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samorządowych na lepiej wykształconych i tak jak Panie z Wydziału Finansowego powiedziały i na 
tych gdzie więcej jest tych sprzątaczek. Ja tak to odebrałem , Pani Skarbnik to jakby potwierdziła. 
Ja rozumiem że jeśli nie ma środków finansowych na podwyżki to może zrównać w mniejszym 
stopniu tym bardziej że w tych jednostkach to dyrektor decyduje jaką podwyżkę daje. W tej chwili 
tak na prawdę mamy dwie kategorie sprzątaczki i ci lepiej wykształceni.” 
 
 Pan radny Marek Krysztofiak powiedział:”  Ja może nie powinienem odpowiadać ale 
tu Pan Przewodniczący Iwaniak się myli, tu chodzi o pracowników administracji. Pani Skarbnik 
powiedziała że ponoć lepiej wykształceni są pracownicy urzędu, ja nie wiem czy istnieją takie dane 
w urzędzie ilu jest pracowników po studiach wyższych w administracji oświatowej a ilu jest w 
innych placówkach miasta, jeżeli istnieją to rozumiem, że Pani Skarbnik jest w stanie tą tezę 
udowodnić. Więc tu chodzi o pracowników administracji a nie pracowników obsługi ale jeśli 
chodzi o punktację to dotyczy to oczywiście obydwu tych grup. Ja nie uzyskałem odpowiedzi na 
pytanie Panie Przewodniczący czy wprowadzenie tych uchwał dzisiaj w życie spowoduje w 
miesiącu czerwcu jwprowadzenie podwyżek z wyrównaniem od stycznia dla tych dwóch grup 
zawodowych.” 
 
 Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta odpowiedziała:”Podwyżki zostaną 
uruchomione w miesiącu czerwcu jeżeli Państwo dzisiaj przyjmiecie te projekty uchwał z 
wyrównaniem od pierwszego stycznia.” 
 
 Pan Arkadiusz Iwaniak powiedział:” Panie radny Krysztofiak wydaję mi się że 
mówimy tym samym językiem, w tym samym kierunku bo mnie również zależy na tym aby 
wszyscy ci pracownicy którzy są ujęci dostali te podwyżki, natomiast myślę że bez sensu jest 
kategoryzowanie na lepsi gorsi, więcej wykształconych mniej.” 
  
  
 Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała:”W takim razie jeśli jest sytuacja tego typu 
o której mówi Pani Skarbnik że są pewne wymogi budżetowe trzeba było być może podzielić ilość 
tego punktu i zrobić na poziomie 4,50 zł i dać wszystkim pracownikom na tym samym poziomie bo 
kategoryzowanie ludzi i dzielenie ich w ten sposób wydaje mi się niewłaściwą metodą. Oczywiście 
w związku z sytuacją o której również Pani mówi, że spotykamy się z prośbami od osób 
pracujących w tych instytucjach czy te podwyżki dla nich również będą trudno jest nam nie 
głosować za tymi podwyżkami i za wyrównaniem tym pracownikom pensji od stycznia. Dziękuję.” 
 
14)ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych 
budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie 
wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników (druk nr 130), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 130. 
 
15)zmian w Uchwale Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (druk nr 118), 
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący autopoprawka do projektu tej uchwały pojawił się tekst jednolity ustawy i pod 
koniec podstawy prawnej gdzie jest Dziennik Ustaw z 2005 roku który wykreślamy i wpisujemy 
Dz. U. z 2007r. Nr 168 poz. 449.” 
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16)przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów 
pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny 
(druk nr 119), 
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”  Panie 
Przewodniczący autopoprawka do projektu tej uchwały pojawił się tekst jednolity ustawy i pod 
koniec podstawy prawnej gdzie jest Dziennik Ustaw z 2005 roku który wykreślamy i wpisujemy 
Dz. U. z 2007r. Nr 168 poz. 449.” 
 
17)zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 (druk nr 120), 
 
 Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie 
Przewodniczący w projekcie tej uchwały jest literówka w podstawie prawnej w pierwszej linijce 
jest 8 marca 990 roku powinno być oczywiście 1990 roku. Proszę dopisać jedynkę.” 
 
18)zawarcia z Powiatem Sierpeckim porozumienia w sprawie realizacji zadań Powiatu 
Sierpeckiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką 
organizacyjną Gminy Płock (druk nr 121), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 121. 
 
19)uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 111), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 111. 
 
20)uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (druk nr 112), 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 112. 
 
21)powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych (druk nr 
113), 
 
 Pan radny Marek Krysztofiak zgłosił do Zespołu kandydatury : Panią radną Wiolettę 
Kulpę i Pana radnego Andrzeja Burnata. 
 
 Pan radny Piotr Nowicki  zgłosił do Zespołu kandydaturę Pana radnego Tomasza 
Maliszewskiego. 
 
 Pan radny Lech Latarski  zgłosił do Zespołu kandydaturę Pana radnego Wiesława 
Kossakowskiego. 
 
 Pan radny Piotr Szpakowicz zgłosił do Zespołu kandydaturę Pana radnego Stanisława 
Kwiatkowskiego. 
 
 Pan radny Józef Czurko  zgłosił do Zespołu kandydaturę Pana radnego Lecha 
Latarskiego. 
 
 Pan radny Andrzej Nowakowski  zgłosił do Zespołu kandydaturę Pana radnego Eryka 
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Smulewicza. 
 
22)wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (druk nr 132). 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 132. 
 
 
 
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał  
 
1)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 131), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 131 wraz z 
autopoprawką . 
 
Wynik głosowania: 
za-19 
przeciw-6 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 107/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmian w Budżecie 
Miasta Płocka na 2007 rok stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
2)zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na okres od 01 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych 
(druk nr 117), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 117 . 
 
Wynik głosowania: 
za-12 
przeciw-6 
wstrzymało się-6 
 
Ze względu na rozbieżności w głosowaniu elektronicznym i obliczeniach Sekretarza Sesji 
dokonano reasumpcji głosowania. 
 
Wynik głosowania: 
za-13 
przeciw-5 
wstrzymało się-6 
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
 Pan radny Piotr Nowicki zapytał :”Czy ślad tego głosowania będzie w elektronice. Czy 
będzie wiadomo jak imiennie który radny głosował?” 
 
 Pan Przewodniczący Tomasz Korga odpowiedział: „Może nie od razu w tej chwili ale za 
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jakiś czas tak .” 
 
 Pan radny Piotr Nowicki zapytał: „Rozumiem, że to pojawi się na stornie Urzędu?” 
 
 Pan  Przewodniczący Tomasz Korga odpowiedział: „Tak. Ale nie od razu.” 
 
Uchwała Nr 108/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 
lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych stanowi 
Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
3)określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych (druk nr 116), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 116 . 
 
Wynik głosowania: 
za-19 
przeciw-6 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 109/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 

 
4)oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Płocka (druk nr 114), 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 114 wraz z 
autopoprawką . 
 
Wynik głosowania: 
za-24 
przeciw-1 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 110/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie oceny aktualności 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka stanowi 
Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
 

 
5)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Płocka (druk nr 115), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 115. 
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Wynik głosowania: 
za-25 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 111/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Płocka stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
6)założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu 
założycielskiego (druk nr 122), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 122 . 
 
Wynik głosowania: 
za-24 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 112/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie założenia 
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego  stanowi 
Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

 
7)przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji 
Narodowej (druk nr 123), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 123. 
Wynik głosowania: 
za-25 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 113/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia zadań z 
zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej  stanowi 
Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
 

 
8)zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto 
Płock szkołom niepublicznym (druk nr 124), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 124. 
 
Wynik głosowania: 
za-25 
przeciw-0 



33 

wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 114/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock szkołom 
niepublicznym stanowi Załącznik Nr 18  do niniejszego protokołu. 
 

 
9)zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto 
Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne 
(druk nr 125), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 125. 
 
Wynik głosowania: 
za-25 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 115/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock szkołom 
publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne  stanowi 
Załącznik Nr 19  do niniejszego protokołu. 
 

 
10)zmiany uchwały 78/VII/2007 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie 
przystąpienia Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu 
„Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu 
Płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach Priorytetu 5 „Opieka 
zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz sposobu 
finansowania przez Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie (druk nr 126), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 126 wraz z 
autopoprawką . 
 
Wynik głosowania: 
za-25 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 116/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 
78/VII/2007 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Płock 
wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla 
dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie 
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, w ramach Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie 
Związku Gmin Regionu Płockiego oraz sposobu finansowania przez Miasto Płock uczestnictwa w 
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tym projekcie stanowi Załącznik Nr  20 do niniejszego protokołu. 
 

 
11)o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek 
organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych (druk nr 127), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 127. 
 
Wynik głosowania: 
za-24 
przeciw-0 
wstrzymało się-1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
Uchwała Nr 117/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie o zmianie 
uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta 
Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania 
organów i osób do tego uprawnionych stanowi Załącznik Nr 21  do niniejszego protokołu. 
 

 
12)wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na remont ulicy 
Mościckiego (druk nr 128), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 128 wraz z 
autopoprawką . 
 
Wynik głosowania: 
za-25 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 118/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na remont ulicy Mościckiego  stanowi 
Załącznik Nr 22   do niniejszego protokołu. 
 

 
13)ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych 
budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie 
wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników (druk nr 129), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 129. 
 
Wynik głosowania: 
za-19 
przeciw-0 
wstrzymało się-6 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
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Uchwała Nr 119/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych budżetowych 
jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych dla tych pracowników stanowi Załącznik Nr 23  do niniejszego protokołu. 
 

 
14)ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych 
budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie 
wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników (druk nr 130), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 130. 
 
Wynik głosowania: 
za-24 
przeciw-0 
wstrzymało się-1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych budżetowych 
jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego 
punktu w złotych dla tych pracowników stanowi Załącznik Nr 24  do niniejszego protokołu. 
 

 
15)zmian w Uchwale Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie 
przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (druk nr 118), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 118 wraz z 
autopoprawką . 
 
Wynik głosowania: 
za-25 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 121/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmian w Uchwale 
Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Karty 
współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego” stanowi Załącznik Nr 25  do niniejszego protokołu. 
 

 
16)przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów 
pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny 
(druk nr 119), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 119 wraz z 
autopoprawką . 
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Wynik głosowania: 
za-25 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 122/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia pomocy 
finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w 
Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny  stanowi Załącznik Nr 26  do 
niniejszego protokołu. 
 

 
17)zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 (druk nr 120), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 120 wraz z 
autopoprawką . 
 
Wynik głosowania: 
za-25 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 123/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 stanowi Załącznik Nr 27  do niniejszego protokołu. 
 
18)uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 111), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 111. 
 
Wynik głosowania: 
za-25 
przeciw- 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 124/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Płocka stanowi Załącznik Nr  28 do niniejszego protokołu. 
 

 
19)uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (druk nr 112), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 112. 
 
Wynik głosowania: 
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za-25 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 125/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik Nr 29  do niniejszego protokołu. 
 

 
20)powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych (druk nr 
113), 
 
 Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący, Pan pytając o 
członków Zespołu przeoczył paragraf 2 gdzie jest przewodniczący i zastępca przewodniczącego 
Zespołu. Chciałem uzupełnić to zgłoszenie i na Przewodniczącą Zespołu zaproponować Panią 
radną Wiolettę Kulpę a na Zastępcę Przewodniczącego Pana Stanisława Kwiatkowskiego.” 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 113 wraz z 
autopoprawką . 
Wynik głosowania: 
za-25 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 126/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie powołania 
Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych stanowi Załącznik Nr  
30 do niniejszego protokołu. 
 

 
 21)wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (druk nr 132). 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 132. 
 
Wynik głosowania: 
za-25 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 127/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie  wyrażenia zgody 
na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
stanowi Załącznik Nr 31  do niniejszego protokołu. 
 
22)zawarcia z Powiatem Sierpeckim porozumienia w sprawie realizacji zadań Powiatu 
Sierpeckiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką 
organizacyjną Gminy Płock (druk nr 121), 
 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 121. 
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Wynik głosowania: 
za-25 
przeciw-0 
wstrzymało się-0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
 
Uchwała Nr 128/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zawarcia z 
Powiatem Sierpeckim porozumienia w sprawie realizacji zadań Powiatu Sierpeckiego z zakresu 
działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy 
Płock stanowi Załącznik Nr 32  do niniejszego protokołu. 
 
 
 Pod głosowanie został poddany wniosek zgłoszony Przez Pana radnego Andrzeja 
Nowakowskiego o treści”O przedstawienie na najbliższej Sesji Rady Miasta(X) informacji na temat 
działań Urzędu Miasta mających na celu powstanie w Płocku bazy noclegowo-treningowej dla 
finalistów EURO 2012.  
Uzasadnienie:  
Znane są wymagania UEFA, jakie musi spełniać miasto by gościć u siebie finalistę tej dużej 
imprezy sportowej. Aby je spełnić już teraz trzeba podjąć działania i współpracę z wieloma 
instytucjami (Ministerstwo Sportu, władze województwa mazowieckiego, PZPN). Starania o to 
podjęły już m.in. Ciechanów, Radom, Sulejówek. Warto więc, by Płock włączył się do tej gry, 
powalczył o szansę, jaką dla rozwoju miasta i regionu stwarza organizacja przez Polskę finałów 
Mistrzostw Europy w roku 2012.”  
Wniosek stanowi Załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu. 
Wynik głosowania  
za-12 
przeciw-8 
wstrzymało się-2 
 
Pod głosowanie został poddany wniosek zgłoszony Przez Pana radnego Piotra Nowickiego o 
treści:”Zorganizować we wrześniu 2007r. debatę w/s” Gospodarka Opadami” w regionie płockim” 
Wniosek stanowi Załącznik Nr 34 do niniejszego protokołu. 
Wynik głosowania: 
za-12 
przeciw-11 
wstrzymało się-0 
 
 
Ad. pkt 7  
 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 
 
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka złożył sprawozdanie z pracy między Sesjami za 
okres od  25.04 do 28.05 br. Poinformował, że brał udział w następujących spotkaniach: 
– tradycyjne, patriotyczne spotkanie przy Dzwonie Pokoju z maturzystami, 
– wytypowani płocczanie bili 24 godzinny rekord Guinnessa na ergometrze wioślarskim, 
– iroczystości święta państwowego i kościelnego 3-go Maja. 
– IX Piknik Europejski, 
– Jubileusz 40-lecia Politechniki Warszawskiej w Płocku, 
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– Zarząd Związku Miast Polskich, 
– konferencja wójtów, burmistrzów, prezydentów i marszałków RP, 
– spotkanie z Wiceministrem Budownictwa Piotrem Styczniem, 
– spotkanie z Ministrem Skarbu Wojciechem Jasińskim, 
– spotkanie z Prezesem Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Pawłem 

Wojciechowskim, 
– posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
– 20-lecie Płockiego Hospicjum, 
– VII Bieg Uliczny Zarządu Regionu Płockiego NSZZ Solidarność, 
– przekazanie upominków na Dzień Dziecka dla organizacji i instytucji opiekuńczych, 
– wręczanie nagród laureatom konkursu plastycznego nt. bezpieczeństwa ppoż, 
Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka poza wspólnymi spotkaniami brał 
udział w następujących uroczystościach: 
– Konferencja w Wiedniu na temat finansowania infrastruktury w Europie centralnej i środkowo- 

wschodniej, 
– Rada Fundacji Funduszu Grantowego dla Płocka, 
Zastępcy Prezydenta Miasta brali udział w : 
-integracyjnym turnieju piłki nożnej, 
-10 leciu spółki Petrotel, 
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka wziął udział w następujących 
uroczystościach: 
-Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PPPT, 
-Uroczystości z okazji Dnia Strażaka, 
-otwarte spotkanie z mieszkańcami osiedla Borowiczki wspólnie z Panem Piotrem Kuberą Zastępcą 
Prezydenta Miasta Płocka,  
-Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka brał udział w następujących spotkaniach: 
-otwarcie płockiego sezonu wioślarskiego, 
-spotkanie zespołu konsultacyjnego d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
-Rada Społeczna SZPZOZ, 
-wręczył klucze do bram miasta na inaugurację 40 Juwenaliów studenckich, 
-Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez -
organizacje pozarządowe w roku 2007 w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej , 
-posiedzenie zespołu d/s przyznawania nagród Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości i edukacji, upowszechniania i ochrony kultury, 
-Drużyna Urzędu Miasta i płockich nauczycieli wychowania fizycznego brała udział w 
rozgrywkach trzeciej edycji płockiej ligi piłkarskiej, 
-delegacja do partnerskiego miasta Mytisci,  
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka poinformował, że w omawianym okresie 
Państwo Radni zgłosili 56 interpelacji, 24 na sesji Rady i 32 pomiędzy sesjami Rady. Udzielono 
dotychczas  odpowiedzi na 50 interpelacji.Od początku kadencji radni zgłosili  244 interpelacje. 
Informuję, iż uchwałą Nr 4/44 z br Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Płocki 
Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w dniu 25 kwietnia br. dokonano podwyższenia kapitału 
zakładowego o kwotę 550.000 zł co stanowi 3.100 udziałów o wartości 500 zł każdy, oraz uchwałą 
nr 1/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. 
W dniu 9 maja br dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 22.036.000.zł poprzez 
ustanowienie 44.072 udziałów o wartości 500 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki po podwyższeniu 
wynosi 35.261.000 zł i dzieli się na 70.522 udziały po 500 zł każdy. Wszystkie udziały w 
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podwyższonym kapitale objął dotychczasowy wspólnik gmina Płock. Udziały w podwyższonym 
kapitale zostały pokryte po pierwsze wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków 
zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2007 rok 1.550.000zł oraz po drugie wkładem 
niepieniężnym aportem w postaci prawa własności nieruchomości stanowiących własność gminy 
Płock o wartości 22.036.000 zł. To są te nieruchomości które wnieśliśmy do spółki PZOZ. 
Dziękuję.” 
 
 
 
Ad. pkt 8 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Płocka Pan Tomasz Korga złożył sprawozdanie z pracy między 
Sesjami za okres od  20.04 do 25.05 br. Poinformował, że brał udział w następujących spotkaniach: 
-spotkanie z Ks. Tadeuszem Isakowiczem Zalewskim,  
-majowe grillowanie na Rynku Starego Miasta, 
-uroczystości z okazji 3-Maja, 
-Piknik Europejski, 
-koncert poświecony Agnieszce Osieckiej,  
-zebranie Rady Osiedla Rembielińskiego, 
-koncert Michała Bajora, 
 Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka  brał udział w 
następujących spotkaniach: 
-spotkanie z mieszkańcami osiedla Borowiczki, 
-spotkanie przedsesyjne, 
-pełnił dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, 
-pełnił dyżur jako przedstawiciel Klubu radnych Platformy Obywatelskiej, 
-brał udział w komisjach Rady Miasta Płocka. 
 Pan Arkadiusz Iwaniak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka  brał udział w 
następujących spotkaniach: 
-obchody Dnia Ziemi, 
-obchody Dni 1 i 3 Maja, 
-Piknik Europejski, 
-koncert dyplomantów PSM, 
-koncert Michała Bajora,  
-konferencja zorganizowana przez Wydział Zarządzania UW pn. Region Płocki w strategii rozwoju 
Mazowsza, 
-uczestniczył w pracach Komisji. Dziękuję.” 
 
 
Ad. pkt 9 
 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radni złożyli  interpelacje i zapytania: 
  
1/ Pan radny Tomasz Maliszewski złożył następujące zapytanie: 
- „Czy Pan Prezydent przewiduje środki pieniężne na wynagrodzenie piłkarzy ręcznych Wisły  
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Płock za sezon 2006/2007 za zdobycie Wicemistrzostwa Polski i Pucharu Polski ?” 
Pan radny Tomasz Maliszewski złożył następującą interpelację: 
– dot. pilnego wyremontowania chodnika przed szkołą przy ul. Kossobudzkiego 12(Załącznik nr 

35 do niniejszego protokołu), 
 

2/Pani radna Elżbieta Podwójci-Wiechecka złożyła następujące zapytania: 
– „Kiedy i czy są w ogóle przewidziane regulacje płacowe, podwyżki dla pracowników kultury 

POKiS, POS, PGS i Książnica Płocka i w jakiej wysokości mniej więcej?, 
– Jak się przedstawiają dalsze losy z druhem Wacławem. Chodzi mi o Order Orła Białego.” 

 
3/ Pan radny Eryk Smulewicz złożył następujące  zapytanie: 
– „Odnośnie linii tramwajowej i bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z ul. 

Wyszogrodzką, Piłsudskiego głównie chodzi o ul. Wyszogrodzką wiadukt bądź tunel z tej 
komisji o której Pan Prezydent wspominał nie jest pewne czy miasto uzyska tego typu 
dofinansowanie szczególnie, że projekt budowy linii tramwajowej nie został wpisany na listę 
projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 
Stąd pytanie czy było by zasadne rozdzielenie tych inwestycji szczególnie, że ta inwestycja jest 
szczególnie jeśli chodzi o wiadukt czy tunel kilkakrotnie mniejsza, tak żeby problemy z 
pozyskaniem dofinansowania jeśli chodzi o linię tramwajową nie zblokowały inwestycji 
związanej z budową bezkolizyjnego skrzyżowania.” 
 

4/Pan radny Andrzej Nowakowski złożył następujące interpelacje: 
– dot. wydłużenia czasu pracy Oddziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka (Załącznik 

nr 36 do niniejszego protokołu), 
– zapewnienia środków na budowę hali widowiskowo-sportowej i harmonogramu działań 

(Załącznik nr37 do niniejszego protokołu), 
– problemu funkcjonowania nielegalnej giełdy przy ul. Targowej (Załącznik nr do niniejszego 

protokołu), 
– wjazdu ciężkiego sprzętu na ul. Tumską (Załącznik nr 38 do niniejszego protokołu). 

 
5/Pani radna Elżbieta Gapińska złożyła następujące zapytanie: 
1)Czy Urząd Miasta Płocka prowadzi jakiekolwiek rozmowy z amerykańską firmą Hemlock 
Semiconductor Corp. z jednym z największych na świecie producentów krzemu w sprawie 
ulokowania na terenie miasta lub w pobliżu miasta fabryki produkcyjnej krzemu. Otóż 
Rzeczpospolita w numerze 119 z dnia 23 maja br. doniosła taką informację, że właśnie ta firma 
poszukuje czterech lokalizacji dla swojej fabryki na terenie całego świata jedna z lokalizacji jest 
przewidziana w Europie a konkretnie w Polsce były brane pod uwagę dwie lokalizacje Ostrołęka i 
Płock. Ze względu na konieczność zapewnienia dużej ilości energii między dwa a cztery milionów 
kilowatów wzięto pod uwagę również Płock chociażby z tego względu, że na terenie Płocka jest 
infrastruktura przesyłowa gdzie można by tą energię ściągnąć. Proszę nam powiedzieć czy są 
prowadzone jakiekolwiek rozmowy na ten temat. Wiem że inwestycja miała by od półtora do 
dwóch miliardów dolarów przewidywane zatrudnienie około sześciuset osób z terenu miasta.” 
Pani radna Elżbieta Gapińska złożyła następującą interpelację: 
– dot. naprawy chodnika na Tumach na odcinku pomiędzy hotelem Starzyński a Katedrą 

(Załącznik nr 39do niniejszego protokołu), 
 

 Ponadto Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała:” Chcielibyśmy jako radni, abyśmy 
uzyskiwali szybkie odpowiedzi na nasze prośby zgłaszane do poszczególnych osób pracujących w 
Urzędzie Miasta, chodzi o to że jak mamy dyżury radnych przychodzą do nas osoby z prośbami o 
wyjaśnienie pewnych ich sytuacji związanych właśnie z ich relacjami z Urzędem Miasta Płocka. Ja 



42 

kilkakrotnie zwracałam się w jednej sprawie i mimo, że to już upłynęło miesiąc czasu nie 
uzyskałam żadnej odpowiedzi monitowałam, prosiłam dzwoniłam, nie chciałabym być męcząca 
żeby zgłaszać interpelacje więc myślę że te sprawy możemy wyjaśnić, prosilibyśmy o odpowiedź.”  
 
6/Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka złożył następującą 
interpelację: 
– dot. przejęcia przez miasto działki zlokalizowanej w Borowiczkach (Załącznik nr 40 do 

niniejszego protokołu), 
 
7/Pan radny Krzysztof Buczkowski złożył następujące interpelacje: 
– dot. zainstalowania dodatkowego progu zwalniającego na ul. Wolskiego Załącznik nr 41 do 

niniejszego protokołu), 
– dot. stopnia wykorzystania sieci PLOnet Załącznik nr 42 do niniejszego protokołu). 
 
 
Ad. pkt10 
 
Odpowiedzi na interpelacje. 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „ Panie Przewodniczący! 
Szanowni Państwo! Po pierwsze około miesiąca, dwóch miesięcy temu wniosek w sprawie Pana 
Wacława Milkego został przeze mnie złożony i wiem, że nie dotarł jeszcze do Kancelarii 
Prezydenta RP a jeśli tak to jest informacja z dnia wczorajszego to znaczy, że utknął u Wojewody 
Mazowieckiego. Zobowiązuję się, że będę osobiście interweniował, kontaktował się szczególnie że 
Wojewoda będzie jutro osobiście w Płocku. Myślę, że nie będzie z tym jakiś szczególnych 
problemów.  
 Druga sprawa nawet gdyby były prowadzone negocjacje z jakimkolwiek poważnym 
inwestorem to absolutnie nie ujawniłbym takich informacji. Ujawnienie takich informacji w 75% 
kończy się podziękowaniem przez inwestora i wyprowadzeniem się do sąsiedniego kraju. 
Dziękuję.” 
 
 
Ad. pkt 11 
 
Sprawy różne. 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Mam do Państwa 
prośbę żebyście Państwo jeżeli to jest możliwe brali udział w Dniach Historii Płocka, będzie bardzo 
wiele ciekawych imprez .” 
 
 Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Szanowni 
Państwo! Dzisiaj mieliśmy debiut tych naszych maszyn cyfrowych w kilku przypadkach mogliśmy 
zauważyć że wyniki głosowań elektronicznych i ręcznych były rozbieżne, właśnie dzisiaj 
uchwalaliśmy Regulamin w którym wydaje mi się, że z wiadomych względów zapomnieliśmy o 
czymś i chyba nie mamy zapisu który mówiłby o tych rozbieżnych głosowaniach.” 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Pani 
Przewodnicząca już przewidziała ten punkt i na najbliższym spotkaniu będziemy go omawiać.” 
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Ad. pkt 12 
 
Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka. 
 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady IXI Sesji Rady 
Miasta Płocka. 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
   Protokołowała                  Sekretarz Sesji      Przewodniczący  
     Rady Miasta Płocka   Rady Miasta Płocka 
 
 
 
Renata Michalczenko    Paweł Kolczyński                 Tomasz Korga  
 
 


