
 

BRM.0002.21.2012.JK

PROTOKÓŁ NR XXI/2012
Z OBRAD XXI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA

ODBYTEJ W DNIU 27 MARCA 2012 roku

Sesja rozpoczęła się o godz.1005, a zakończyła o godz.1220.    
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Stan radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecni - 0
Osób zaproszonych - 139
Obecnych - 64

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

Ad     pkt     1  

Otwarcia obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Pan Artur Jaroszewski 
Przewodniczący Rady Miasta Płocka. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do 
podejmowania prawomocnych decyzji. 

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:
1/Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Informacja  z  realizacji  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii na terenie 
   miasta Płocka na lata 2009 – 2011 w roku 2011.
4/Informacja nt. Programu Rewitalizacji Starówki za 2010 i 2011 rok.
5/Analiza funkcjonowania Centrum Widowiskowo – Sportowego Orlen Arena w roku 
   2011.
6/ Założenia   do   polityki   mieszkaniowej  miasta Płocka  oraz  aktualizacji wieloletniego 
    programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-2014.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2012 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050 

(druk nr 367),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 (druk nr 368),
3. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasto Płock (druk nr 353),
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4. ustalenia przebiegu i zaliczenia odcinka ulicy Długiej w  Płocku do kategorii dróg 
publicznych  gminnych (druk nr 354),

5. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy 
Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku będącego zmianą 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w 
Płocku (druk nr 355),

6. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Płocku za 2011 rok (druk nr 356),

7. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.  w 
sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy w Płocku 
Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki   (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy  otwarty dla wszystkich” Działanie 
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej  w 
regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie  powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy 
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 
Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego 
ze  środków  UE –  Europejskiego  Funduszu Społecznego,  zmienionej  uchwałą 
Rady  Miasta  Płocka  nr  784/LV/10  z  dnia 31 sierpnia 2010 r., uchwałą Rady 
Miasta Płocka nr 139/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r. oraz uchwałą Rady Miasta 
Płocka nr 185/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. (druk nr 357),

8. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy-Miasto Płock jako Partnera do projektu pn.: 
„Mazowsze Płockie –  Społecznie Odpowiedzialne”  planowanego do realizacji w 
ramach projektu „Innowacje – Przedsiębiorczość – Rozwój” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Projekty 
innowacyjne (druk nr 358),

9. zatwierdzenia na lata 2012 – 2014 projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –  2013, Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie (druk nr 359),

10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę – Miasto Płock jako 
Partnera, w celu realizacji projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na 
Mazowszu Płockim”  planowanego do wdrożenia w ramach programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Typ 
projektu: Projekt innowacyjny (druk nr 364),

11. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2012” (druk nr 360),

12. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina –  Miasto Płock, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
(druk nr 361),

13. zmiany treści załącznika do uchwały Nr 238/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 
października 2011 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w 
Płocku (druk nr 369), 

14. wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na 
najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Padlewskiego 5 w Płocku na czas 
nieoznaczony (druk nr 370),

15. ustalenia nazwy ulicy (druk nr 362),
16. zmiany nazwy mostu na rzece Wiśle (druk nr 363),
17. ustalenia skrótów nazw ulic (druk nr 365),
18. ustalenia nazw ulic (druk nr 366),
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19. uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 322),
20. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu pułkownikowi  Antoniemu Jelcowi (druk 

nr 348),
21. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Markowi Gajewskiemu (druk nr 349), 
22. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka”  Panu Lechowi Mossakowskiemu (druk nr 

350),
23. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Stanisława 

Kostki w Płocku (druk nr 351).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta  Płocka.
10/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady 
Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad     pkt     2  

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pani radna Grażyna Cieślik 
(zgłoszenia dokonał Pan radny Piotr Kubera), Pan radny Artur Kras (zgłoszenia dokonał 
Pan radny Maciej Wiącek). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu 
Komisji Uchwał i Wniosków. W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została 
powołana w zaproponowanym składzie (za–21, 0-przeciw, 0-wstrzymujące).

Komisja     Uchwał     i     Wniosków:   
- Pani radna Grażyna Cieślik
- Pan radny Artur Kras.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż ze strony 
Pana Prezydenta wpłynął wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały 
pomieszczony na druku nr 371 dotyczący wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto 
Płock jako Partnera do projektu Nowy start z nowymi kwalifikacjami –  program wsparcia 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka planowanego do realizacji 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (pismo nr WGM-III-ZK.7021.1.57.2012.AM z dnia 22.03.2012 r. 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Pan Przewodniczący zawnioskował o 
poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały pomieszczony na druku nr 372, dotyczący 
zmiany uchwały Nr 291/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w 
sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2012 rok. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Arkadiuszowi Iwaniakowi. 

Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja 
chciałbym złożyć wniosek, aby z porządku obrad dzisiejszej sesji zdjąć materiał:  Założenia 
do   polityki   mieszkaniowej  miasta Płocka  oraz  aktualizacji wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-2014, tak by go poddać 
głębszej analizie i bardziej skonkretyzować podczas prac na komisjach, czy też idąc 
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podobnie jak druk dotyczący zasad wynajmowania lokali, by poddać takiej dyskusji na 
wspólnym posiedzeniu komisji.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował również, iż 
wpłynęły wnioski z dwóch komisji merytorycznych dotyczące projektu Statutu Miasta Płocka.
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wnioski 
dotyczące wprowadzenia zmian do porządku obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka: 

 wniosek dotyczący poszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy –  Miasto Płock jako 
Partnera do projektu Nowy start z nowymi kwalifikacjami –  program 
wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka 
planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 
Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (druk nr 371)

Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr  371 został wprowadzony do porządku obrad.

 wniosek dotyczący poszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały Nr 291/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 
grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta 
Płocka na 2012 rok (druk nr 372)

Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr  372 został wprowadzony do porządku obrad.

 wniosek dotyczący zdjęcia z porządku obrad  punktu: Założenia  do 
polityki   mieszkaniowej  miasta Płocka  oraz  aktualizacji wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-
2014

Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 4
Temat został zdjęty z porządku obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka. 

Po     wprowadzeniu     zmian     porządek     obrad     XXI     Sesji     Rady     Miasta     Płocka     przedstawiał     się       
następująco:  

1/Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Informacja  z  realizacji  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii na terenie 
   miasta Płocka na lata 2009 – 2011 w roku 2011.
4/Informacja nt. Programu Rewitalizacji Starówki za 2010 i 2011 rok.
5/Analiza funkcjonowania Centrum Widowiskowo – Sportowego Orlen Arena w roku 
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   2011.
6/Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2012 roku.
7/Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050 

(druk nr 367),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 (druk nr 368),
3. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasto Płock (druk nr 353),
4. ustalenia przebiegu i zaliczenia odcinka ulicy Długiej w  Płocku do kategorii dróg 

publicznych  gminnych (druk nr 354),
5. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy 

Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku będącego zmianą 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w 
Płocku (druk nr 355),

6. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Płocku za 2011 rok (druk nr 356),

7. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.  w 
sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy w Płocku 
Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki   (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy  otwarty dla wszystkich” Działanie 
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej  w 
regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie  powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy 
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 
Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego 
ze  środków  UE –  Europejskiego  Funduszu Społecznego,  zmienionej  uchwałą 
Rady  Miasta  Płocka  nr  784/LV/10  z  dnia 31 sierpnia 2010 r., uchwałą Rady 
Miasta Płocka nr 139/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r. oraz uchwałą Rady Miasta 
Płocka nr 185/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. (druk nr 357),

8. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy-Miasto Płock jako Partnera do projektu pn.: 
„Mazowsze Płockie –  Społecznie Odpowiedzialne”  planowanego do realizacji w 
ramach projektu „Innowacje – Przedsiębiorczość – Rozwój” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Projekty 
innowacyjne (druk nr 358),

9. zatwierdzenia na lata 2012 – 2014 projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –  2013, Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie (druk nr 359),

10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę – Miasto Płock jako 
Partnera, w celu realizacji projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na 
Mazowszu Płockim”  planowanego do wdrożenia w ramach programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Typ 
projektu: Projekt innowacyjny (druk nr 364),

11. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2012” (druk nr 360),

12. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina –  Miasto Płock, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
(druk nr 361),

13. zmiany treści załącznika do uchwały Nr 238/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 
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października 2011 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w 
Płocku (druk nr 369), 

14. wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na 
najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Padlewskiego 5 w Płocku na czas 
nieoznaczony (druk nr 370),

15. ustalenia nazwy ulicy (druk nr 362),
16. zmiany nazwy mostu na rzece Wiśle (druk nr 363),
17. ustalenia skrótów nazw ulic (druk nr 365),
18. ustalenia nazw ulic (druk nr 366),
19. uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 322),
20. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu pułkownikowi  Antoniemu Jelcowi (druk 

nr 348),
21. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Markowi Gajewskiemu (druk nr 349), 
22. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka”  Panu Lechowi Mossakowskiemu (druk nr 

350),
23. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Stanisława 

Kostki w Płocku (druk nr 351),
24. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto Płock jako Partnera do projektu 

Nowy start z nowymi kwalifikacjami –  program wsparcia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka planowanego do realizacji w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (druk nr 371),

25. zmiany uchwały Nr 291/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku 
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2012 rok (druk nr 
372).

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

Ad     pkt     3  

Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 
miasta Płocka na lata 2009-2011 w roku 2011 stanowi załącznik nr 8  do niniejszego 
protokołu. 

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionej informacji. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie 
Informację z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta 
Płocka na lata 2009-2011 w roku 2011.
Wynik głosowania: 
za - 23 
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania informacja została przyjęta. 
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Ad     pkt     4  

Informacja z nt. Programu Rewitalizacji Starówki za 2010 i 2011 rok stanowi załącznik 
nr 9  do niniejszego protokołu. 

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionej informacji. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie 
Informację z nt. Programu Rewitalizacji Starówki za 2010 i 2011 rok.
Wynik głosowania: 
za - 19
przeciw - 0
wstrzymujące – 4
W wyniku głosowania informacja została przyjęta. 

Ad     pkt     5  

Informacja dotycząca funkcjonowania Centrum Widowiskowo –  Sportowego w Płocku 
stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu. 

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionej informacji. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie w/w 
informację.
Wynik głosowania: 
za - 20
przeciw - 1
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania informacja została przyjęta.

Ad     pkt     6  

Pod głosowanie został poddany protokół z obrad XX Sesji Rady Miasta Płocka, która odbyła 
się 28 lutego 2012 roku.
Wynik głosowania:
za - 21
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania protokół został przyjęty. 

Ad     pkt     7  
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach:
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1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 
2012-2050 (druk nr 367)

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 367 stanowi załącznik nr 
11 do niniejszego protokołu.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący! Poprosiłabym od razu o 
odpowiedź Pana Prezydenta, ponieważ będę miała wniosek uzależniony od odpowiedzi Pana 
Prezydenta. Czy w Urzędzie Miasta są prowadzone rozmowy, ewentualnie jakieś konkretne 
decyzje zostały podjęte w sprawie przekazania dodatkowych środków na funkcjonowanie 
Biblioteki Zielińskich w Płocku?”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Pani radna, to znaczy ja 
powiem tak - rozmawiamy, i nawet wczoraj na zarządzie, Walnym Zgromadzeniu 
Towarzystwa Naukowego Płockiego był jako gość Pan Wiceprezydent Siemiątkowski, kiedy 
rozmawialiśmy. Ja też rozmawiałem wielokrotnie z Panem Prezesem Kruszewskim o trudnej 
sytuacji. W związku z tym wsparliśmy na razie petycją i apelem skierowanym do 
Ministerstwa, jako Miasto, starania o uzyskanie dotacji. Natomiast jesteśmy przed na pewno 
rozmową o tym, w jakiej formule możemy wesprzeć funkcjonowanie biblioteki. Bo tutaj 
chyba najważniejszą rzeczą, którą trzeba rozstrzygnąć, jest formuła prawna, w jaki sposób 
możemy to zrobić. W jaki sposób, jeśli będziemy chcieli przekazać pieniądze Towarzystwu. 
Bo to też nie jest tak prosto, żeby pieniądze publiczne w niemałej wysokości, i to bez 
względu czy mówimy o 100 tys. zł, czy o 1 mln zł, przekazać na funkcjonowanie biblioteki, 
która nie jest własnością w żaden sposób samorządu. Więc tu by trzeba było pomyśleć o 
formule. Natomiast na dzisiaj wspieramy te działania TNP, które zmierzają do pozyskania tej 
dotacji ze strony Ministerstwa. Sprawa jeszcze jest w toku, więc czekamy jak gdyby na 
ostateczną decyzję i wówczas będziemy, jeśli okaże się, że ona jest negatywna dla 
Towarzystwa, szukać tej formuły, usiądziemy do stołu. Bo, powtórzę jeszcze raz, nie wiem 
czy Pani radna pamięta, w ubiegłym roku jako Państwo, Radni także, ale to samorząd, 
nazwijmy to szeroko, Miasta Płocka wsparł funkcjonowanie biblioteki i Towarzystwa 
Naukowego Płockiego kwotą 100 tys. zł, ale to było normalnie w formule konkursu. Czyli 
Towarzystwo przystąpiło do konkursu ogłoszonego przez samorząd, gdzie wszystkie także 
inne organizacje pozarządowe mogły przystąpić do takiego konkursu. Konkurs nie ma 
formuły zamkniętej, nie może być adresowany tylko do jednej organizacji pozarządowej. I 
wówczas Towarzystwo przystąpiło do takiego konkursu i otrzymało dotację 100 tys. zł. 
Natomiast w tym momencie tutaj nie mówimy o kwocie 100 tys. zł, tylko 1 mln zł i formuła 
jak gdyby wsparcia musi być opracowana i przede wszystkim musi być zgodna z 
obowiązującym prawem. Natomiast cały czas te rozmowy się toczą.”   
   
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, jeśli mogę dalej 
kontynuować. W związku z tym Panie Prezydencie, ponieważ te rozmowy mogą trwać 
jeszcze jakiś czas, rozumiem, trwa cały czas wyjaśnianie kwestii prawnych, w związku z tym 
proponuję, aby w tym budżecie zabezpieczyć te środki, natomiast Państwo znajdziecie jakąś 
formułę prawną. Wierzę w Państwa bardzo, w możliwości Urzędu Miasta Płocka i siłę 
koncepcyjną, powiedziałabym tak, i mam taką nadzieję, że Państwo znajdziecie formułę 
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prawną wyjścia z tej sytuacji. Bo jak pamiętam, chyba się nie mylę, w jakiejś zmianie 
budżetowej dokładaliśmy środki na tylko druk jakiegoś wydawnictwa i później się okazało, 
że jest to tylko jedno wydawnictwo.[...]  Była dyskusja nawet w mediach o tym, czy to 
będzie  na księgarnię przeznaczenie środków, czy jakiś inny cel związany z publikacjami. I 
wtedy było wszystko jasne dla kogo te środki zostaną przekazane. W związku z tym 
proponuję, aby samorząd płocki wykazał się tutaj zapobiegliwością w tej kwestii i uszanował 
takie dobra w Płocku, które posiadamy w zasobach Biblioteki Zielińskich, aby zabezpieczyć 
przynajmniej te 100 tys. zł na początek. I proponuję, aby zdjąć to ze środków 
przeznaczonych w tej zmianie budżetowej, aby podzielić te środki – 300 tys. zł, które są 
zabezpieczone, na realizację takiego ciekawego przedsięwzięcia jak organizacja Strefy Kibica 
w mieście Płocku. Czyli Państwo macie środki 300 tys. zł na organizację Strefy Kibica, która 
kosztuje 300 tys. zł na jeden miesiąc, natomiast jest problem ze znalezieniem 100 tys. zł 
na razie na funkcjonowanie Biblioteki Zielińskich, na zabezpieczenie tych najtrudniejszych 
momentów, bo mam nadzieję, że później jakaś formuła będzie, ewentualnie Ministerstwo 
rozstrzygnie co dalej w tej kwestii. I ja taki wniosek złożę.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Piotrowi Kuberze. 

Pan radny Piotr Kubera powiedział: „Ja mam dwa pytania. Pierwsze do autopoprawki. Jest 
tam kwota 4.400.000,00 zł przesuwana na budowę Orlików. Wymienione są cztery Orliki. Ja 
mam pytanie o Orlik planowany na Osiedlu Borowiczki na stadionie. Czy na ten Orlik starcza 
pieniędzy i nie ma potrzeby przesuwania dodatkowych środków, czy ten Orlik nie będzie 
realizowany w roku bieżącym? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy zdjęcia 
pieniędzy z zadania: budowa ulicy Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej. 
Dostałem co prawda wyjaśnienie tej zmiany budżetowej. Pytanie moje dotyczy, bo tu jest 
takie zdanie, że środki, które pozostają na tym zadaniu już po zdjęciu 125 tys. zł, są 
wystarczające na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic Borowickiej i 
Cedrowej oraz rozpoczęcia w roku bieżącym budowy ulicy Botanicznej. Ja mam pytanie – ile 
tych pieniędzy zostało i jak terminowo wygląda sytuacja z projektowaniem ulicy Cedrowej? 
Dziękuję bardzo.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Pawłowi Kolczyńskiemu. 

Pan radny Paweł Kolczyński powiedział: „Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Jakby kontynuując wątek poruszony przez Panią radną Wiolettę Kulpę, mam 
pytania do tego zagadnienia. Po pierwsze – czy Pan Prezydent orientuje się czasowo pod 
względem jakby odpowiedzi, możliwości otrzymania odpowiedzi z Ministerstwa Kultury? Czy 
jest to na przykłada taka sytuacja, że przed nadzwyczajną sesję, czy kolejną sesję, ta 
odpowiedź może się pojawić i sytuacja będzie jasna? Po drugie mam tutaj też taką uwagę, 
że skoro są prowadzone negocjacje z Ministerstwem Kultury, to zabezpieczenie przez miasto 
tych środków na etapie negocjacji jakby wytrąca negocjującemu wszystkie argumenty o 
staranie się o te środki w Ministerstwie Kultury, czy tam w stosownym ministerstwie. Więc 
to jest to jedno zagadnienie. Natomiast mam też pytanie, które dotyczy jakby planów 
inwestycyjnych w oświacie na ten rok. Tutaj dotyczy to planowanej lub nieplanowanej 
inwestycji na „cholerce”, a dotyczącej przeniesienia zespołu szkół. Ponieważ tutaj istniała 
jakaś taka sytuacja nie do końca zdecydowania się w tych planach, mam pytanie, czy w 
tym zakresie i na tym etapie jest jakaś decyzja bądź za, bądź przeciwko tej inwestycji w 
związku z tymi planami zagospodarowania tych nieczynnych, czy nieużytkowanych 
pomieszczeń w innych placówkach oświatowych. Dziękuję.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
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Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Na część pytań ja 
odpowiem, na część moi Zastępcy. Zacznę od ostatniego. Tam wyjaśniane są kwestie 
prawne w kontekście „cholerki”, własnościowe. Jeśli chodzi o prawa własności zgłosili się po 
prostu podobno spadkobiercy i niestety sprawa w tej chwili jest w sądzie. Czekamy na 
wyjaśnienie tej sprawy. Mam nadzieję, że nie potrwa to długo. Natomiast na dzisiaj niestety 
sytuacja jest w pewien sposób w zawieszeniu. Natomiast po tej analizie rzeczywiście, o 
której tutaj rozmawialiśmy ostatnio bardzo wiele na sesji Rady Miasta, okazało się, że 
mamy wolne pomieszczenia i w związku z tym chociażby poradnia psychologiczno – 
pedagogiczna, która  miała mieć tam także miejsce, w tej chwili planowana jest, o czym 
Państwo wiecie, jej lokalizacja przy Placu Dąbrowskiego. Więc nawet, jeśli byśmy myśleli o 
realizacji tam tego kompleksu, bo cały czas pozostaje najważniejsza kwestia do 
rozwiązania, czyli Szkoły nr 7  - szkoły specjalnej, to w nieco mniejszym zakresie. 
Natomiast sprawa jest jeszcze otwarta. Czekamy na wyjaśnienie kwestii własnościowych. W 
przypadku rzeczywiście, tutaj taka uwaga i my przyjmujemy ją, jeśli chodzi o informację 
ona w każdej chwili z Ministerstwa może nadejść do TNP, bo 2 miesiące już jak gdyby TNP 
czeka na odpowiedź. Dzisiaj jeszcze tej ostatecznej odpowiedzi po prostu nie ma. I 
rzeczywiście dzisiaj przyjęcie jakiejkolwiek uchwały Rady Miasta, która byłaby sygnałem dla 
Ministerstwa, że: proszę bardzo, samorząd sobie poradzi, radzi sobie z wieloma rzeczami, 
także i to może wziąć na swoje barki i finansowanie takiego projektu. Tylko proszę 
pamiętać, to co chyba najważniejsze w tym momencie jest, to jest decyzja dzisiaj o 
przesunięciu 100 tys. zł, czy nawet 300 tys. zł na funkcjonowanie, nawet jeśli znajdziemy 
formułę prawną, bo oczywiście tutaj nie chodzi                     o żadną falandyzację, tylko o 
właściwą formułę prawną na wsparcie tego działania, to trzeba mieć świadomość, że tutaj 
podejmiemy decyzję pewnie wtedy już nie na rok, czy nie na pół roku, tylko być może już 
na stałe, tak, że trzeba będzie w tym momencie co roku w budżecie znajdować, nie wiem, 1 
mln zł, 1,5 mln zł na funkcjonowanie tej biblioteki. Natomiast dlaczego to ma być zadanie 
samorządu, skoro Ministerstwo do tej pory - rzeczywiście takich bibliotek nie ma wiele w 
Polsce - te pieniądze znajdowało. Więc pozwólmy jeszcze na ostateczną decyzją. Natomiast 
rzeczywiście na najbliższej sesji, jeśli ta decyzja będzie negatywna, będzie z naszej strony 
na pewno konkretne działanie przedstawione Państwu        radnym w tej materii. Tutaj 
sądzę, że będziemy mogli zaproponować i formułę i konkretne środki, jeśli –  powtórzę 
jeszcze raz –  będzie taka potrzeba. Dzisiaj taki sygnał byłby chyba zbyt wczesnym 
sygnałem, że oto po prostu sobie z tym sami będziemy musieli także w przyszłości poradzić. 
I to jest chyba rzeczywiście słuszna uwaga. W kontekście Orlików –  rzeczywiście 4 
lokalizacje zostały podane. Niestety Borowiczek nie ma ten rok w tych 4 lokalizacjach. Jest 
to spowodowane tym, że te 4 lokalizacje to miały być te lokalizacje, które przede wszystkim 
będą zapewniały, i taka tutaj była z mojej strony sugestia w stronę Wydziału Inwestycji, 
przede wszystkim pewną realizację. Że nie będzie tak jak w tym roku, że jeden Orlik 
niestety przesunął się o pół roku i ma być z końcem kwietnia oddany ten na Piaska. I druga 
rzecz – jest to kwestia, że te koszty jak gdyby na danego Orlika też nie będą wyższe od 
zakładanych około 1 mln zł. I te 4 lokalizacje Wydział Inwestycji wskazał. Stąd akurat te 4 
lokalizacje. Natomiast w przypadku ulicy Cedrowej, bo o tym nie powiedziałem, 
Wiceprezydent Lewandowski, bardzo proszę.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu 
Lewandowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zadanie określone numerem 08/WIRI/I/G, to 
środki finansowe pomimo przesunięcia tych 90 tys. zł na Moje boisko ORLIK pozwolą na 
realizację podstawowych zadań w ramach budżetu tegorocznego. Co do ulicy Cedrowej i 
prac projektowych, to podjęliśmy decyzję w ramach wydziału, że należałoby zaprojektować 
pewien ciąg ulic, łącznie z ulicą Wiązową, która jest kluczowa dla tego terenu i […] w 
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miesiącu kwietniu przygotujemy postępowanie ofertowe, przetargowe na wykonanie prac 
projektowych ulicy Cedrowej, Wiązowej i Lipowej. Mam nadzieję, że środki które pozostaną, 
wystarczą na te zadania. Dziękuję bardzo.”    

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja tylko dodam do swojej 
wypowiedzi, że w żaden sposób nie rezygnujemy z budowy Orlika na Borowiczkach, bo to 
też jest bardzo istotne. Nie rezygnujemy z budowy tego Orlika. Jest to wszystko kwestia 
posiadanych środków. I tam ten Orlik powstanie. Mamy tam w tej chwili taki stadion, jaki 
mamy. Możemy ewentualnie, jeśli pojawi się, bo to też jest istotne, 2 lata temu był na 
przykład taki pilotażowy projekt w Ministerstwie Sportu, budowy boisk, dużych boisk - i 
tutaj niestety […] ten projekt był tylko na razie jednorazowy - jeśli on się znowu pojawi w 
Ministerstwie, mamy co najmniej dwie takie lokalizacji, bo i Stoczniowiec i Borowiczki, gdzie 
możemy o takie pieniądze, tam był 1 mln zł do sięgnięcia z tego projektu, moglibyśmy 
sięgnąć po te środki. Dlatego między innymi też Borowiczki tutaj miałyby szansę na 
realizację takiego projektu większego, natomiast musi się pojawić jak gdyby kontynuacja 
tego projektu pilotażowego, który był w Ministerstwie Sportu 2 lata temu, jak jeszcze byłem 
posłem. Natomiast w żaden sposób nie rezygnujemy. Tylko proszę też o wyrozumiałość. Do 
poprzedniego roku właściwie w Płocku nie było nawet jednego Orlika. Też nie możemy w 
ciągu jednego roku zbudować 10. Mało tego –  mamy pełną świadomość, że Orliki takie 
także będą kosztowały w utrzymaniu. Więc tutaj, jeśli uda się w tym 5 Orlików oddać, bo 
tej 1 z pewnym poślizgiem, jak powiedziałem, to i tak będzie znacząca zmiana. Natomiast w 
przyszłym roku te Orliki, które były na liście 9 Orlików, także będą do realizacji. Czyli tutaj 
nie wycofujemy się z tego. Będziemy starali się te Orliki także przy płockich osiedlach 
realizować. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, na poprzedniej sesji w 
sprawach różnych pytałam się Pana Prezydenta o naliczone kary budynków, które nie 
zostały terminowo zrealizowane przez firmę gostynińską. Chodzi mi oczywiście o Miodową 
43 i 45. W tym budżecie przyjmujemy po stronie dochodów 49 tys. zł tytułem kary. Proszę 
mi powiedzieć za jaki okres jest to naliczona kara, skoro te budynki, z tego co wiem, albo 
dopiero co zostały odebrane, albo jeszcze nie zostały odebrane. Czyli jakiego okresu dotyczy 
ta kara, od jakiej kwoty i jakie są prowizje zawarte od naliczania kar w umowie? To po 
pierwsze. Jak została w ogóle wyliczona ta kwota, z czego ona wynika? Dalej – 
przekazujemy 794.434,12 zł z tych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na ZOZ 
tytułem podwyższenia kapitału, ale oczywiście środki są związane z modernizacją lecznictwa 
odwykowego oraz poszerzenia oferty terapeutycznej skierowanej dla osób uzależnionych od 
alkoholu. Proszę mi powiedzieć, czy te środki będą skierowane na Reja. Bo tak jak 
usłyszeliśmy wstępnie, one będą oczywiście skierowane do przychodni na Reja, która 
oczywiście została zamknięta, tłumacząc nam, że nie ma środków na remont tego budynku. 
Teraz znalazły się środki na remont budynku. I proszę mi powiedzieć, cały czas nie mogę 
uzyskać od Państwa konkretnej odpowiedzi, co z Państwa planami dotyczącymi 
przeniesienia do przychodni na Reja części MOPS-u. I ile wyliczono - faktyczny remont, bo 
te 794 tys. zł to jak mniemam, starczy pewnie tylko na część remontu, bo Pani Prezes nam 
przedstawiała, że remont będzie kosztował od 3 mln zł chyba... od 3 mln zł, generalnie. 
Jeszcze miałam jedno pytanie. 800 tys. zł przeznaczamy na wykup gruntów do zasobu 
gminy. Proszę mi powiedzieć, na co konkretnie planujemy, co konkretnie planujemy zakupić 
za tą kwotę.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Bożenie Musiał. 

Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „Ja mam tylko jedno pytanie. Chciałam w ogóle 
podziękować, że inwestycja z powrotem wróciła do budżetu. To jest ulica Traugutta. Ale 
mam tutaj pytanie - jak wygląda stopień przygotowania tej inwestycji, czy sprawy formalne 
są już załatwione do końca i czy nie dojdzie do tego, że na koniec roku znowu będziemy 
zdejmować tą inwestycję?”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Najpierw ja chciałbym 
odnieść się do pytania Pani radnej Kulpy. W szczegółach jeszcze będzie odpowiadał Pan 
Prezydent Lewandowski. Ja powiem o tych pieniądzach, które są przeznaczone dla Płockiego 
ZOZ. Otóż są to pieniądze, które są przeznaczone, zgodnie z ustawą, na utworzenie do 
końca 2013 roku lokalnego centrum zdrowia psychicznego. A kwestie te reguluje 
Rozporządzenie           Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. I w skład tego centrum powinny wejść: poradnie 
zdrowia psychicznego, zespół środowiskowy, dzienny oddział psychiatryczny, szpitalny 
oddział psychiatryczny, zakład opiekuńczy dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi. I aby 
zrealizować te zadania, właśnie te pieniądze są przeznaczone dla PZOZ. Rzeczywiście 
jednym z elementów będzie niestety nie tyle remont na razie, bo na to tych środków, jak 
Pani radna zauważyła, nie wystarczy, ale zainstalowanie windy w budynku przy ul. Reja, bo 
ten budynek      przede wszystkim też, żeby spełniać jakiekolwiek w tej chwili standardy 
budynku, który przeznaczony jest pod potrzeby PZOZ, musi mieć po prostu windę. I to jest 
jak gdyby najważniejsza rzecz. I te środki pozostałe będą właśnie rozdysponowane przez 
Zarząd na realizację tego zadania. I być może to będą niewystarczające środki. Natomiast 
na razie tyle możemy przeznaczyć. W przypadku pozostałych odpowiedzi, jeśli chodzi o 
inwestycje, to Pan Prezydent Lewandowski, bardzo proszę.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu 
Lewandowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o karę, jaką naliczamy firmie wykonawczej 
realizującej budynek na ulicy Miodowej Jar, nie ulicy, tylko ten kompleks, to kwota, o której 
mówi Pani radna, jest to potrącenie z pierwszej faktury, jaką złożyła ta firma. Pozostała 
część kary umownej, którą wysokość określamy na poziomie około 60 tys. zł na dzień 
dzisiejszy, będziemy potrącać z kolejnej faktury, jaką ta firma złoży. Jeżeli tej faktury nie 
złoży, wystawimy notę obciążającą. Chcę również zauważyć, że firma ta wystąpiła z 
informacją do nas i cały czas aplikuje o anulowanie tych kar, argumentując to warunkami 
pogodowymi i technologią, jaką wykorzystała. Także liczymy się również z tym, że ta 
sprawa może trafić do sądu. Jeżeli chodzi o kwestię wykupów, to kwota, którą 
przewidujemy w tym roku na wykupy, generalnie dotyczy  zadań realizowanych przez 
Wydział Inwestycji i […] Remontów. Są to ulice: Parcele, ul. Wiejska i ul. Skrajna. Poza tym 
są to dodatkowe działki, czy nieruchomości zlokalizowane wzdłuż ulicy Górnej, Wiślanej, 
Zdziarskiego, Lenartowicza oraz Wysokiej. Oprócz tych zadań realizowanych przez Wydział 
Inwestycji i Remontów jest również rata do zapłacenia dla Towarzystwa Naukowego 
Płockiego. Przypominam Państwu o tym pomniku zlokalizowanym przy Placu Narutowicza. 
To jest pomnik Krzywickiego. Jeżeli chodzi o kwestię ul. Traugutta, to przepraszam Państwa 
za to zamieszanie. Ono jest spowodowane realizacją, poprzednią realizacją, czy też braku 
realizacji tej umowy przez firmę Betek. Teraz po prostu przystąpimy do wyboru kolejnego 
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wykonawcy, który to zadanie zrealizuje. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy takie uzupełniające –  proszę mi 
powiedzieć, o jaką konkretnie działkę chodzi na ul. Skrajnej. To jedna sprawa. Druga – Pan 
mówił coś o nocie naliczeniowej dla Towarzystwa Naukowego Płockiego za pomnik 
Krzywickiego. To proszę powiedzieć szczegółowo, o co chodzi.”   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu 
Lewandowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Zacznę od 
tematu drugiego, mianowicie pomnik Krzywickiego. To nie jest nota wywłaszczeniowa. To 
jest         druga rata zapłaty za tą nieruchomość. Pomnik Krzywickiego został zlokalizowany 
na nieruchomości będącej własnością Towarzystwa Naukowego Płockiego. Ponieważ pomnik 
jest własnością miasta, należało albo go przenieść, albo dokonać wykupu tej nieruchomości, 
która wchodzi w skład kompleksu na skarpie, na tumach. Jeżeli chodzi o ul. Skrajną, to jest 
to działka o nr 870/2 o powierzchni 0,0053 ha. Toczy się tam aktualnie postępowanie 
wywłaszczeniowe w tej sprawie. Dziękuję.”    
     

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 (druk nr 368)

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 368 stanowi załącznik nr 
12 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały został omówiony w ppkt 1.

3. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miasto Płock (druk nr 353)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi 
Wróblewskiemu radcy prawnemu.

Pan Roman Wróblewski radca prawny przedstawił autopoprawki do projektu uchwały 
pomieszczonego na druku nr 353:
- w § 6 pkt 8) wykreślić wyraz: stosunek, który został został dwukrotnie powtórzony,
- w załączniku do uchwały (tabela) ze str. 2 w pkt 5 w kolumnie czwartej w wierszu trzecim 
wykreślić wyraz: został. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Przepraszam, bo nie czytałam tego poprawionego 
przez Państwa, bo byliśmy na etapie zmian, proszę mi powiedzieć, bo wtedy nie było tego 
ujętego w tym projekcie uchwały, gdzie opracowywaliśmy ten wniosek na posiedzeniu 
wspólnym komisji ostatnim – jak Państwo wybrnęliście z tematu powiadomienia osób, które 
już złożyły wnioski?” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
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Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Znaczy proszę 
doprecyzować, bo powiadomienia będą wysłane i dostarczone do wszystkich, którzy złożyli 
wnioski zarówno tym roku, jak i w latach poprzednich. To o których wnioskodawców Pani 
radna pyta?”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „W wersji dostarczonej nam na wspólne 
posiedzenie komisji, nie było w ogóle zawartej informacji dotyczącej poinformowania. Tylko 
było powiedziane, że jest do publicznej wiadomości. I wszystko.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Zostało 
zmienione, że będą powiadomieni wszyscy wnioskodawcy, powiadamia wszystkich 
wnioskodawców.”

Pani radna Wioletta Kulpa zapytała: „Na jaki czas przed?”

Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Tak jak 
rozmawialiśmy, w tym okresie do 31 października, zdaje się. Chwileczkę. Za chwilę 
odszukam ten zapis w tym dokumencie.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Mirosławowi Milewskiemu. 

Pan radny Mirosław Milewski powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni 
Państwo! Bardzo długo dyskutowaliśmy, na temat tego projektu uchwały i zasad 
wynajmowania, na komisjach wspólnych. Rozmawialiśmy na temat naszych wątpliwości. 
Uwzględniono część sugestii, czy część poprawek, proponowanych przez radnych i być może 
przez inne środowiska. W związku z tym trudno dalej prowadzić dyskusję o tym. Natomiast 
ja chciałbym zaapelować do Państwa o nieprzyjmowanie tego projektu uchwały z kilku 
powodów, z których dwa są najistotniejsze. Pierwszy to jest punktacja, a w zasadzie brak 
wystarczającej punktacji, wystarczająco dużej punktacji, dla mieszkańców miasta Płocka 
ubiegających się o wynajem lokali, objętych tym zakresem projektu uchwały, w stosunku do 
mieszkańców innych ościennych gmin. Jest co prawda preferencja, ale tak znikoma, że przy 
dobrym kombinowaniu, nie boję się tego słowa użyć, dobrym kombinowaniu mieszkańca 
gminy X sąsiadującej z Płockiem, przy zameldowaniu się tam powiedzmy do rodziny, gdzie 
jest 20 osób w domu itd., itd., taki mieszkaniec gminy X może bez jakichś istotnych 
problemów wygrać w tej punktacji przedstawionej przez Państwa z mieszkańcem miasta 
Płocka. A w końcu my jesteśmy Radą Miasta Płocka i nasz zasób komunalny, nasz zasób 
mieszkań socjalnych i komunalnych powinien służyć tylko i wyłącznie mieszkańcom Płocka, 
a nie mieszkańcom okolicznych gmin. To po pierwsze. Po drugie zaś, z tych najważniejszych 
argumentów – dwie listy proponowane przez Państwa po 100 mieszkań to jest nic innego, 
tylko jakiś fajny zabieg marketingowy, PR-owy. Bo oto nagle powiemy światu, że z 3 tys. 
oczekujących zrobiło się 200, jak fajnie działamy. Faktycznie problem nie będzie rozwiązany. 
Będzie bardzo duży zawód dla tych, którzy mają bardzo trudne sytuacje finansowe, bardzo 
trudne sytuacje mieszkaniowe powiązane z finansowymi, bo w tym projekcie uchwały o tym 
się również mówi, natomiast nie mają na tyle trudnych warunków związanych z nową, 
trochę niezrozumiałą punktacją, aby znaleźć się w tej pierwszej setce. I co wówczas mają 
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robić, jeśli dostaną 110 miejsce - za rok ponowny nabór i ponowne 110 miejsce bez nadziei 
na jakiekolwiek rozwiązanie tej sytuacji. Wprowadzenie tak zawężonych list do 100, ja nie 
kwestionuję, że dwie są potrzebne, być zmniejszenie ilości list jest tutaj zasadne, natomiast 
ilość osób na tych listach jest, mówiąc językiem potocznym, bardzo dużym przegięciem. Z 
tych dwóch powodów proszę, chociażby z tych dwóch powodów, proszę Państwa o 
nieprzyjmowanie na tej sesji projektu uchwały, co będzie zwróceniem uwago na to, żeby co 
najmniej w tym zakresie dopracować projekt i na następnej sesji przyjąć z odpowiednimi 
poprawkami w tych dwóch chociażby zakresach. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Najpierw 
odpowiem Pani radnej na pytanie o terminy. Tutaj na wniosek Państwa radnych ten termin 
aktualizacji został wydłużony do 30 listopada, natomiast termin powiadomienia do 31 
sierpnia wszystkich wnioskodawców. Natomiast odpowiadając na pytania Pana radnego 
Milewskiego - te uwagi i te obawy, które Pan zgłasza, jeśli chodzi o preferencje 
mieszkańców danego miasta, które ten system punktowy wprowadza, nie potwierdziły się w 
miastach, który ten system już wdrożyły, chociażby we Wrocławiu. Tam ogólna liczba 
wnioskodawców została drastycznie zmniejszona, czyli ograniczona tylko do najbardziej 
potrzebujących. Czyli ten proces przydziału lokalu osobie potrzebującej się przyspieszył, czy 
usprawnił i czas oczekiwania się skrócił wyraźnie. Natomiast tutaj pragnę zauważyć, że na 
wniosek Pana radnego ta punktacja została zwiększona, jeśli chodzi o czasokres 
zamieszkiwania na terenie miasta Płocka dla wnioskodawców. Zatem ta preferencja jest, 
natomiast z punktu widzenia aktów prawnych wyższego rzędu, które obowiązują w Polsce, 
nie można stosować jednoznacznych ograniczeń i zawężać możliwości ubiegania się o lokal z 
danej gminy. Natomiast pozostałe elementy uszczegóławiają sytuację zdrowotną, materialną 
danego wnioskodawcy. Natomiast, jeśli chodzi o rejestry i listy, które są stworzone w tym 
nowym systemie, w nowej propozycji, otóż lista przydziału, tak, faktycznie będzie tworzona 
na dany rok po corocznej weryfikacji, natomiast te rejestry będą pełne, czyli corocznie 
będzie informacja do publicznej wiadomości podawana, ile w tych rejestrach znajduje się 
wniosków, czyli ile osób faktycznie ciągle z roku na rok składa ten akces i aktualizuje swoje 
wnioski, jeśli chodzi o ubieganie się o lokal z zasobu Gminy Miasta Płocka. Także tutaj tylko 
i wyłącznie analizując doświadczenia naszego miasta, jeśli chodzi o liczbę przydzielonych 
mieszkań w latach minionych, nigdy ona nie przekroczyła kilkudziesięciu. Zatem ta liczba 
graniczna 100 jest realną liczbą, która może zostać przydzielona wnioskodawcom 
oczekującym na lokal od Gminy Płock. Dziękuję.”     

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Prezydencie, to my się w takim razie w 
ogóle nie zrozumieliśmy. Ja mam przed sobą ten druk kolorowy z naniesionymi 
poprawkami, o którym rozmawialiśmy na ostatnim posiedzeniu wspólnych komisji i § 18 pkt 
3, bo o tym rozmawiamy, w sprawie aktualizacji danych, w ogóle się nie różni treścią od 
tego, który Państwo nam przedstawiliście na dzisiejszym posiedzeniu. A czego tu brakuje, 
Panie Przewodniczący? Jest treść taka: Aktualizacji można dokonywać w terminie do 30 
listopada 2012 roku, o czym należy poinformować wnioskodawców zakwalifikowanych w 
dotychczasowych rejestrach. Czy jest tu mowa o pisemnym poinformowaniu? Bo my o tym 
mówiliśmy na komisjach. Nie ma słowa: pisemnie. Czyli możemy podać do publicznej 
wiadomości i poinformowaliśmy wszystkie osoby, które złożyły wnioski. Więc nie ma słowa: 
pisemnie, o którym rozmawialiśmy, a treścią się niczym nie różni od poprzedniej wersji.”     
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4. ustalenia przebiegu i zaliczenia odcinka ulicy Długiej w  Płocku do kategorii 
dróg publicznych  gminnych (druk nr 354)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 354.

5. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
przy ulicy Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku 
będącego zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 355)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi 
Wróblewskiemu radcy prawnemu.

Pan Roman Wróblewski radca prawny przedstawił autopoprawki do projektu uchwały 
pomieszczonego na druku nr 355:
- w § 6 pkt 2) w wierszu trzecim wyraz: prawny zamienić na wyraz: prawnym,
- w § 32 oraz w § 40 wyraz: odprowadzane, zamienić na wyraz: odprowadzanie. 

6. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Płocku za 2011 rok (druk nr 356)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 356.

7. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 
r. w sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy 
w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego  Kapitał Ludzki   (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy 
otwarty dla wszystkich”  Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności  zawodowej  w  regionie Poddziałanie 6.1.2 
Wsparcie  powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań 
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: 
„Pośrednik, doradca –  specjalistą lokalnego rynku pracy” 
współfinansowanego  ze środków  UE –  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego,  zmienionej  uchwałą  Rady Miasta  Płocka  nr  784/LV/10  z 
dnia 31 sierpnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Płocka nr 139/X/2011 z dnia 
31 maja 2011 r. oraz uchwałą Rady Miasta Płocka nr 185/XIII/2011 z dnia 
30 sierpnia 2011 r. (druk nr 357)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 357.

8. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy-Miasto Płock jako Partnera do 
projektu pn.: „Mazowsze Płockie –  Społecznie Odpowiedzialne” 
planowanego do realizacji w ramach projektu „Innowacje – 
Przedsiębiorczość –  Rozwój”  współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. 
Projekty innowacyjne (druk nr 358)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 358.
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9. zatwierdzenia na lata 2012 – 2014 projektu i udzielenia pełnomocnictwa do 
realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu 
systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –  2013, Priorytet 
VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie (druk nr 359)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 359.

10.wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę –  Miasto 
Płock jako Partnera, w celu realizacji projektu „Innowacyjne szkolnictwo 
zawodowe na Mazowszu Płockim”  planowanego do wdrożenia w ramach 
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Typ projektu: Projekt innowacyjny (druk nr 
364)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 364.

11.przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy –  Miasto Płock w 
roku 2012” (druk nr 360)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi 
Wróblewskiemu radcy prawnemu.

Pan Roman Wróblewski radca prawny przedstawił autopoprawki do projektu uchwały 
pomieszczonego na druku nr 355 - autopoprawka stanowi załącznik nr 13  do niniejszego 
protokołu.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Barbarze Smardzewskiej – Czmiel. 

Pani radna Barbara Smardzewska –  Czmiel powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie 
Prezydencie! Szanowni Państwo! Bardzo się cieszę, że taki materiał powstał, że wreszcie 
program porządkuje kwestie związane z bardzo istotnym tematem, jakim są zwierzęta w 
naszym mieście. Mam tylko pytanie, czy do tego programu będą powołane jakieś przepisy 
wykonawcze regulujące w szczegółach realizacje tego programu. A wracając do meritum – 
w pkt 3 Realizatorami programu są - i tu wymienione są podmioty, które uczestniczą w 
procesie realizacji tego programu. Moim zdaniem, nie wiem, jeżeli autorzy uznają za 
stosowne to uwzględnić, to bardzo proszę, ale moim zdaniem powinna być dodana również 
jako realizator programu jednostka nasza –  Ogród Zoologiczny. Mówi się generalnie o 
zwierzętach bezdomnych, nie wymienia się w szczegółach, jakie to zwierzęta, a wykluczyć 
nie należy, że również bezdomnym na wolności zwierzątkiem, które uciekło od właściciela, 
może być również jakieś zwierzę egzotyczne, które powinno znaleźć ewentualnie swoje 
miejsce w ZOO. Także ZOO powinno być partnerem w realizacji tego programu. Następnie § 
5 nakłania nas wszystkich do prowadzenia akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do 
wykonywania zabiegów kastracji i sterylizacji. Program nie precyzuje kto i w jaki zakresie, w 
jakich proporcjach, będzie ten obowiązek finansował. Jeżeli będą powołane przepisy jakieś 
szczegółowe, to być może że ten wątek będzie uregulowany. Natomiast właściciele psów i 
kotów, jeżeli będą zachęceni pomocą miasta do realizacji tego zabiegu, niewykluczone, że 

17



zmobilizują się i włączą się do tej akcji. W § 7 jest mowa o sprawowaniu opieki nad kotami 
wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują –  i tutaj są wymienione podmioty do 
realizacji tego zadania. W niedalekiej przeszłości nasze płockie media zwracały, szczególnie 
zima, uwagę na ten wątek, na ten aspekt, że szczególnie koty... zamykane są 
pomieszczenia piwniczne, szczególnie w blokach i one są skazane na niebyt. W związku z 
tym, czy przewidujecie Państwo, żeby w podmiotach powołanych do realizacji tego zadania 
uwzględnić również spółdzielnie mieszkaniowe, które w swoich zasobach mieszkalnych, w 
blokach, takie  zadanie powinny realizować? Chociażby z  punktu widzenia społecznego jest 
to wskazane.                 To by było na tyle, moje uwagi do tego programu. Dziękuję 
bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja poproszę o 
odpowiedź Panią Kierownik Aleksandrę Gabryś, która najbardziej była zaangażowana w 
tworzenie i prace nad tym programem.”

Pani Aleksandra Gabryś Kierownik Oddziału Spraw Komunalnych powiedziała: „Panie 
Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Odpowiem na pierwsze pytanie 
Pani radnej –  ZOO nie może być wymienione jako realizator programu, jeśli chodzi o 
zwierzęta bezdomne, bo zwierzęta bezdomne to tylko zwierzęta domowe i gospodarskie, 
czyli: psy, koty i zwierzęta gospodarskie. Zwierzęta egzotyczne nie zaliczają się do do 
zwierząt bezdomnych. Jeśli chodzi o włączenie spółdzielni do rozpropagowania tego 
programu, jeszcze w ubiegłym roku, i to dwukrotnie, występowaliśmy do wszystkich 
spółdzielni i wspólnot, MZGM, MTBS-u, o to, żeby humanitarnie traktować zwierzęta, między 
innymi poprzez otwieranie okienek piwnicznych. Reakcja spółdzielni niestety nie jest 
pozytywna. O to samo poprosiliśmy w tym roku, jeśli chodzi o udostępnianie miejsca na 
dokarmianie zwierząt, wytypowanie takich miejsc. Udało nam się pozyskać karmę od dwóch 
sponsorów prywatnych, to jest 86 kg suchej karmy od jednego ze sponsorów i prawie 800 
kg mokrej karmy. Zgłaszają się do nas karmiciele, którzy taką karmę od nas otrzymują, ale 
mamy informację, że mają problem z dokarmianiem tych kotów, bo spółdzielnie uznają, że 
takich kotów na ich terenie nie ma. Między innymi Płocka Spółdzielnia odpisała nam, że na 
ich terenie takich kotów w ogóle nie ma. Jeśli chodzi jeszcze Pani radna o prowadzenie akcji 
zachęcającej do wykonywania zabiegów – mamy taki pomysł, jak rozpropagować taką akcję 
wspólnie ze schroniskiem. Wiemy, że schronisko będzie miało rozszerzoną swoją stronę 
internetową, będzie zachęcało do adopcji na szerszą skalę i do wykonywania takich 
zabiegów. I współpracujemy w tym zakresie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami i z 
Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt. Takie towarzystwo - oddział Animalsów w tej chwili 
rejestruje się w Płocku. Ale oczywiście bardzo dziękujemy za wszelkie uwagi i w przyszłym 
programie postaramy się te kwestie, które nie są tu ujęte, dopracować i znaleźć pieniądze 
na to, co chcieliśmy robić jeszcze w roku ubiegłym, czyli zabiegi towarzyszące sterylizacji i 
kastracji, między innymi: odrobaczanie, czy leczenie zwierząt. Udało nam się niedawno 
podpisać umowę z lekarzem weterynarii, który zapewnia opiekę tym zwierzętom, które 
ulegają wypadkom.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Marcinowi Flakiewiczowi. 

Pan radny Marcin Flakiewicz powiedział: „Szanowni Państwo, przed chwileczką Pani 
Kierownik powiedziała nam o dokarmianiu w okresie zimowym i padło stwierdzenie, że 
Płocka Spółdzielnia oświadczyła, że takich bezdomnych kotów nie ma. I teraz się chciałem 
zapytać, co ma do tego  Płocka Spółdzielnia, ponieważ czytam wniosek o przyznanie karmy 
suchej dla kotów i tutaj jest: imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria, numer dowodu itd., 
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ilość kotów, miejsce przebywania, miejsce karmienia i dalej - ilość wydanej karmy. Jak 
doskonale Państwo pamiętacie, jakiś czas temu w prasie był artykuł, że właśnie osoby, które 
dokarmiają te zwierzęta, mają problem z uzyskaniem tej karmy z uwagi na to, że wniosek 
to jest raz, a druga kwestia, że ktoś ten wniosek musi potwierdzić, że at osoba faktycznie 
takie koty bezdomne, zwierzęta, dokarmia. Ja rozumiem, to jest kwestia, że nie jest to na 
użytek dla swoich zwierząt. I teraz mam pytanie do Pana Prezydenta, do Pani Kierownik - 
jak wygląda ten proces przyznawania tej karmy? Czy dalej osoby, które wykazują w tym 
momencie jakieś serce zimą dla tych zwierząt mają problemy i, kontynuując temat, właśnie 
co do tego ma jakakolwiek spółdzielnia. Czy istnieje wymóg potwierdzenia, że taka osoba 
taką czynność wykonuje?”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja dwa zdania w 
kontekście tej ostatniej wypowiedzi, zanim oddam głos Panu Prezydentowi Buczkowskiemu. 
Otóż tutaj dokarmiać jak gdyby zwierzęta zimą, zwłaszcza koty, właściwie mógł każdy, tak, i 
tu żadnego potwierdzenia, że on dokarmia, nie potrzebował. Natomiast to troszeczkę 
zamieszania wynikło z jak gdyby naszej winy, bo mieliśmy jak gdyby możliwość przekazania 
karmy, którą otrzymaliśmy od sponsora jako miasto, osobom i w tym momencie 
rzeczywiście, ażeby komuś wydać tę karmę, musieliśmy mieć potwierdzenie, że ta osoba 
dokarmia te zwierzęta, żeby nie było sytuacji, że na przykład, nie wiem, ktoś sobie tę 
karmę sam wziął, nie wiem, dla swojego kota, dla swojego psa, czy dla siebie, albo 
handluje tym, prawda. Więc tu cały problem polegał na tym. I rzeczywiście potrzebowaliśmy 
jakiegokolwiek potwierdzenia, że dana osoba rzeczywiście takimi zwierzętami bezdomnymi 
się zajmuje. To było jak gdyby racjonalnie uzasadnione to potwierdzenie. Ja mam 
świadomość, że było dla osób, które to robią często z potrzeby serca, bezinteresownie i 
robiły do tej pory często za własne pieniądze, było czymś takim, bym powiedział, mało 
komfortowym. Ja to rozumiem. Ale proszę to zrozumieć, jak gdyby zasadę funkcjonowania 
urzędu, nie mogliśmy tej karmy rozdawać po prostu tak, bo ktoś mógłby wziąć nawet w ten 
sposób, że na handel, tak, i to byłoby nieracjonalne. Natomiast to wynikało z naszej 
gotowości do współpracy. Udało się pozyskać taką karmę od sponsora, mieliśmy ją, 
chcieliśmy ją udostępnić dla tych osób, które, jak powiedziałem, często za własne pieniądze, 
z dobrego serca taką pomoc bezdomnym zwierzętom oferują. Natomiast przy tej okazji 
niestety wynikło troszeczkę zamieszania takiego, nazwijmy to: biurokratycznego, które bez 
wątpienia jest zbędne, natomiast niestety stanowi jakąś podstawę później do rozliczenia się 
z nawet wydanego za darmo tu akurat materiału, czyli tego pokarmu. Tyle z mojej strony, 
jeśli chodzi o kwestię zaświadczeń.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zapytał: „Czy te 
wyjaśnienia, które udzielił Pan Prezydent i Pani Kierownik Gabryś Pana radnego 
satysfakcjonują, czy jeszcze powinna coś dodać?”               

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Marcinowi Flakiewiczowi. 

Pan radny Marcin Flakiewicz powiedział: „To znaczy ja rozumiem, że tak wypełniony 
wniosek przez mieszkańca –  przez osobę dokarmiającą, upoważnia już, nie potrzeba 
żadnych zaświadczeń, tak? Bo teraz tak, ktoś wypełni wniosek, prawda, wniosek o 
przyznanie karmy, i na przykład wypełnię go ja i przyjdę do urzędu i teraz istnieje 
domniemanie, czy ja tego, tak jak Prezydent powiedział, nie mam dla swoich zwierzą, na 
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handel, tak. I ktoś musi to potwierdzić.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Tak jest i złoży 
Pan ten wniosek u Pani Kierownik i Panie Kierownik udzieli Panu informacji, czy ten wniosek 
przyjmie, czy nie. Proszę Panią Kierownik, żeby opowiedziała, jak wypełnić ten wniosek, o 
którym mówi Pan radny.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani 
Aleksandrze Gabryś Kierownikowi Oddziału Spraw Komunalnych. 

Pani Aleksandra Gabryś Kierownik Oddziału Spraw Komunalnych powiedziała: „Panie 
Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Panie radny, zaświadczenie to nie jest nowość. 
Takiego zaświadczenia wymagaliśmy do wniosków na zabiegi sterylizacji i kastracji w 
przyjętym w ubiegłym roku programie. Dlaczego jest to zaświadczenie. To jest kwestia 
zabezpieczenia też interesów gminy. Z jednej strony mówimy o administratorze albo 
zarządcy nieruchomości. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Pan chce dokarmiać to wskazuje Pan 
miejsce. I najczęściej to nie jest miejsce gminne, tylko należące do spółdzielni. Jeżeli 
spółdzielnia nie wyraża zgody na to, żeby Pan na ich terenie dokarmiał te koty, to jest 
problem, tak, następuje konflikt interesów. Ale zawsze może Pan o takie zaświadczenie 
wystąpić do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Towarzystwo przeprowadza tzw. wywiad 
tylko środowiskowy telefoniczny. I nie zdarzyło się jeszcze, żeby takiego zaświadczenia nie 
wydało. Jeżeli z tym jest również problem, może Pan się zwrócić bezpośrednio do nas. My 
wybierzemy się z Panem w teren, sprawdzimy, czy te koty naprawdę są i nie będzie 
żadnego problemu, taka karma zostanie Panu przyznana. Dziękuję bardzo.”          

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi 
Wróblewskiemu radcy prawnemu.

Pan Roman Wróblewski radca prawny przedstawił autopoprawki do projektu uchwały 
pomieszczonego na druku nr 355:
- § 4 ust. 2 powinien brzmieć: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Grzegorzowi Lewickiemu. 

Pan radny Grzegorz Lewicki powiedział: „Ja mam następujące pytanie –  czy w mieście 
jest prowadzona ewidencja kotów? Bo, proszę Państwa, bardzo łatwo jest narazić się w tej 
sytuacji na problemy. Ja tu patrzę na zaświadczenia, prawda, ktoś się opiekuje 10 kotami i 
w pewnym momencie wystąpi o dokarmianie, albo o uśpienie, nie wiem, czy o sterylizację, 
a zgłasza się właściciel i powie: a jakim prawem ktoś to robi z moim kotem? Mnie się 
wydaje, że my się niepotrzebnie tak na siłę, powiem wprost, pchamy w tego typu sytuacje, 
bo to może prowadzić do konfliktów. I po co nam takie drobiazgowe rozpatrywanie tego 
typu spraw? Tak naprawdę z tego co wiem, nie ma ewidencji kotów i w tym momencie 
dokarmiać można kota uważać za bezdomnego, ale w pewnym momencie ktoś się zgłosi i 
powie: bardzo przepraszam, to jest mój kot, prawda. I wchodzimy w takie śmieszne 
sytuacje procesowe. Dziękuję.”       

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Anieli Niedzielak. 
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Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Panowie 
Prezydenci! Ja jeszcze też dwa zdania, bo już widzę, że jest śmiesznie na sali odnośnie 
właśnie tych kotów. Ale to już może tak z doświadczenia, nie filozoficznie, tylko to co 
zauważyłam. Więc tak, proszę Państwa, znam osobę – babcię, która po prostu mieszka w 
domku, staruszka, i z osiedla zbierała te bezdomne koty i po prostu dokarmiała. Nic nie 
wiedziała kompletnie o tym, że może dostać jakąś suchą karmę. Ostatnie pieniądze swoje 
wydawała na miąsko i tym kotom po prostu kupowała i dokarmiała. Wiem, że była 
zgłoszona sprawa do Urzędu Miasta odnośnie właśnie sterylizacji tych zwierząt, bo za bardzo 
się rozmnażały, i miasto pomogło w tej sprawie. Natomiast nikt nie poinformował tej babci, 
że może dostać jakąkolwiek karmę. I zresztą mnie się wydaje, że taka staruszka, ona 
nigdzie po jakieś zaświadczenia nie będzie chodziła. Więc chciałam się tylko spytać jak, 
gdzie rozpropagowane są takie informacje, bo  z tego co wiem, to ludzie po prostu ci, co 
faktycznie się tym zajmują, to nie mają takiej wiedzy. I dlatego jest pytanie, gdzie po 
prostu, w jaki sposób, jest to rozpropagowane i czy nie można było od razu tej na przykład 
staruszce jednej, czy drugiej powiedzieć, że: proszę Pani, żeśmy tutaj zabiegi wykonali, ale 
może Pani z racji tej, że Pani pomaga tym bezdomnym kotom, żywi je, może Pani otrzymać 
karmę.                     Chciałabym poprosić o odpowiedź, gdzie, jakie są, właśnie informacje i 
żeby nie było to w taki sposób biurokratyczny, że te osoby jeszcze mają chodzić, 
zaświadczenia itd. W jakiś sposób  uproszczony można by było to zrobić. Dziękuję.”   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja chciałbym podziękować 
radnym za tę dyskusję na ten twórczy temat bardzo, zwłaszcza Panu radnemu Lewickiemu 
za te sugestie, ale też Pani radnej. Szanowni Państwo, gdyby to nie był pewien problem, to 
też byśmy jak gdyby nie angażowali się w to. W tej chwili jeszcze mamy, było 2 tys. puszek 
tej karmy dla kotów, jeszcze są. Także jeśli Pani radna zna jakieś osoby, które zajmują się 
dokarmianiem. W tej chwili wiosną już właściwie i latem nie będzie takiej potrzeby być 
może. Natomiast cały czas można to robić, tylko powtórzę jeszcze raz –  powinno być to 
zaświadczenie. I tutaj trudno mówić o jeszcze jakimś dodatkowym. Ta informacja już 
także dzięki tej dyskusji, która miała miejsce, jest tak powszechnie znaną, że tak sądzę, że 
te osoby, które rzeczywiście tym zajmują się i z potrzeby serca, jak mówię bardzo często, 
za własne pieniądze, mają z tej strony także wsparcie Urzędu, tylko pewien mechanizm jak 
gdyby, jeśli już zdobędą to zaświadczenie, to w sposób stały będą się mogły tym 
zaświadczeniem posługiwać i nie ma takiego problemu. Także jeszcze raz dziękuję i za 
dyskusję i za bardzo cenne uwagi.”
    

12.określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych 
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków (druk nr 361)

Pan Roman Wróblewski radca prawny przedstawił autopoprawki do projektu uchwały 
pomieszczonego na druku nr 361:

− § 5 należy zapisać jako § 4,
− dopisać § 5 o treści: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.,

− w § 3 na końcu zdania dopisać: (Dz. Urz. Wojew. Mazow. nr 80, poz. 2565).
(autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu)
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13.zmiany treści załącznika do uchwały Nr 238/XVI/2011 Rady Miasta Płocka 
z dnia 25 października 2011 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiemu 
Zarządowi Dróg w Płocku (druk nr 369)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 369.

14.wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Padlewskiego 5 
w Płocku na czas nieoznaczony (druk nr 370)

Pan Roman Wróblewski radca prawny przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały 
pomieszczonego na druku nr 370:
- w § 1 na końcu zadania dopisać: w Płocku.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ja już tutaj troszeczkę pożartuję sobie, że tak 
naprawdę już powinnam tego typu sprawy traktować jako swój konik. Panie Prezydencie, 
kilka miesięcy trwała dyskusja. W zasadzie można by przypuszczać, że Pan tłumaczył 
rezygnację z funkcjonowania przychodni na Reja, dlatego że trzeba tam przenieść Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Przez te kilka miesięcy zarzekał się Pan, że na Reja będzie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z uwagi na fakt, że mieści się tam już jeden zespół 
środowiskowy, w związku z tym jest to akurat miejsce, gdzie dobrze byłoby zgromadzić 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod jednym adresem. Nie wiem czemu zdecydował się 
Pan, tak Pan troszeczkę... jeśli już jest to pomoc społeczna, to nie należy tego traktować 
tak, wie Pan, jako ciało niepotrzebne, bo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje 
bardzo odpowiedzialne zadanie w mieście Płocku – pomaga wielu tysiącom płocczan. I teraz 
trochę traktuje Pan tych pracowników jak takie piąte koło u wozu. Najpierw wyrzuca ich Pan 
z siedziby, którą mieli dopiero od roku, gdzie wydaliśmy mnóstwo środków na 
zagospodarowanie pomieszczeń. Później Pan wpadł na znakomity pomysł, że wyrzucimy 
przychodnię z Reja, wstawimy sobie tam Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a w końcu, 
mimo wszystko, że Pan się zarzekał na każdej sesji, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
będzie przy ulicy Reja, a teraz Pan wymyślił, że będzie przy ul. Padlewskiego 5 i będziemy 
wynajmować pomieszczenia od instytucji, od trzeciej osoby. Tymczasem zarówno na 3-go 
Maja 16 mieliśmy te pomieszczenia, które były w gestii miasta, przychodnia na Reja również 
poniekąd jest w gestii miasta, bo jest właścicielem spółka miejska Płocki ZOZ. Natomiast 
teraz wchodzimy w umowę z zupełnie obcym partnerem, mimo wszystko, że mamy umowę 
niby na czas nieoznaczony, tylko nie jesteśmy przekonani, czy nam tej umowy nie 
wypowiedzą, bo każdą umowę generalnie można wypowiedzieć. Tak troszeczkę wydaje mi 
się, że Pan, znaczy nie troszeczkę, mnie się bardzo wydaje, że Pan bardzo niepoważnie 
traktuje ten temat. A najbardziej niepoważnie Pan potraktował mieszkańców, którzy 
korzystali z przychodni na Reja i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I to 
jest naprawdę bardzo niepoważne w Pana wykonaniu traktowanie płocczan.”     

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi 
Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Nie wiem, 
Pani radna, kto tutaj kogo niepoważnie traktuje. Mogę chyba powiedzieć, że Pani jest 
nieprzygotowana zadając to pytanie. Bo dlaczego na Padlewskiego, a nie na Reja, to zaraz 
Pani radnej odpowiem. Powiem tak –  wynajmowana powierzchnia planowana na Reja do 
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zapłaty to jest 190 m², na Padlewskiego 150 m², teraz w tym 121 m² stanowiących 
przedmiot najmu, do zapłaty, 121 m², a tutaj 190 m²; powierzchnia użytkowa pomieszczeń 
biurowych: na Reja –  120 m², na Padlewskiego –  121 m²; nakłady inwestycyjne, jakie 
trzeba ponieść, żeby zaadaptować te pomieszczenia: na Reja - 36.900 zł brutto, na 
Padlewskiego –  60.000 zł brutto; stawka czynszu za 1 m²: na Reja –  24,60 zł, na 
Padlewskiego – przez pierwszych 21 miesięcy 6,15 zł, przez następnych 36 miesięcy 12,30 
zł; koszty najmu miesięcznego wynoszą: na Reja – 4.674 zł, na Padlewskiego – 744,15 zł 
przez pierwszych 21 miesięcy, później 1.488 zł miesięcznie. Łączne koszty za okres 4 lat do 
końca 2016 roku, bo taki był plan, żeby tam się MOPS mieścił, jeżeli chodzi o Reja – 
303.318 zł, jeżeli chodzi o Padlewskiego – 129.205 zł. Teraz, średni koszt wynajęcia lokalu 
za m²: na Reja –  28 zł, a tutaj 18,73 zł. Teraz - dodatkowe uwarunkowania: możliwość 
zawarcia umowy na czas nieokreślony na Reja i możliwość zawarcia umowy na czas 
nieokreślony na Padlewskiego; na Reja – pomieszczenia zlokalizowane na I piętrze, bariery 
architektoniczne, na Padlewskiego – pomieszczenia zlokalizowane na parterze i piętrze – to 
pomieszczenie biurowe, brak barier architektonicznych. I jeszcze rzecz bardzo istotna – 
siedziba położona poza obszarem działania zespołu na Reja, a na Padlewskiego siedziba 
położona w centralnej części obszaru działania zespołu. I to są względy, które zadecydowały 
o tym, że wybór padł na Padlewskiego, a nie na Reja. I prośba do Państwa radnych, żeby tą 
umowę zawrzeć na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia po to, żeby się 
optymalnie zamortyzowały nałożone środki, które tam będą uruchomione na adaptację tych 
pomieszczeń. Ale tak jak powiedziałem, ta umowa będzie przewidywała klauzulę o 
możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia, więc to zawsze będzie można wypowiedzieć. 
Dziękuję.”              

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Prezydencie, powiem Panu tak – zagłosuję 
za tą uchwałą, ale najzwyczajniej w świecie z jednego powodu, że szkoda mi tych 
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To Pan wymyślił sobie tą przychodnię 
na Reja, nie ja. To Pan wymyślił przeniesienie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej z 3 Maja 16. Znaczy mówię: Pan, ale mam na myśli grę zespołową, tak, 
Panowie. To Państwo wymyśliliście sobie ten pomysł, kiedy mieli dobre pomieszczenia na ul. 
3 Maja, były zagospodarowane, duża powierzchnia, dostępność, winda, nie było żadnych 
problemów, Państwo wymyśliliście sobie wtedy przez kilka miesięcy, nie wiem, doskonale 
Państwo chyba to pamiętacie, Państwo radni, przez kilka miesięcy podejmowaliście temat – 
tak, likwidujemy przychodnię na Reja, przenosimy tam Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Ja sobie to wymyśliłam? Nie. Pan sobie to wymyślił. Panowie sobie to wymyśliliście. I teraz 
jest po prostu przykro, że szukamy kolejnego pomieszczenia. Pan mi tutaj udowadnia 
oczywiście, że to będzie tańsze. Fajnie, dobrze, że będzie tańsze, tylko po co w ogóle był 
ten temat przeniesienia MOPS- z 3 Maja 16? Po co był pomysł likwidacji przychodni na 
Reja? To jest po prostu kuriozum w tym momencie. Uważam, że Państwo podejmujecie złe 
decyzje w tym zakresie, a niestety cierpią na tym mieszkańcy, bo zarówno pacjenci z 
przychodni na Reja, którzy nie mają gdzie się teraz podziać, bo przychodnia, to Centrum 
św. Anny, nie jest w  stanie pomieścić 7 tys. pacjentów. Nie wiem, czy Państwo w ogóle 
widzieliście te pomieszczenia w w Centrum św. Anny. Natomiast pracownicy MOPS-u i 
podopieczni MOPS-u                   będą znowu kolejny raz przenoszeni, znów pod znakiem 
zapytania, bo nie wiadomo jak długo będzie trwała umowa. Natomiast wynajmowanie 
powierzchni tam, gdzie właścicielem, bądź ewentualnie pośrednio właścicielem jest miasto, 
daje pewną gwarancję bezpieczeństwa, że ta umowa nie będzie zerwana, przynajmniej 
lekką gwarancję bezpieczeństwa. […] Chociaż niestety z przykrością stwierdzam, że mogli ci 
ludzie mieć gwarancję bezpieczeństwa na ul. 3 Maja 16, niestety Państwo im tą umowę 
wypowiedzieliście, Państwo, właściciel, jako miasto.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi 
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Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „W takim rzeczywiście 
może mniej emocjonalnym tonie, Pani radna, bo problem dotyczący 3 Maja 16, to przede 
wszystkim problem, który wynikał z woli i współudziału i wsparciu tak naprawdę ze strony 
miasta remontu budynku Kamery Pruskiej. Bo pewne działania trzeba ze sobą powiązać i 
tutaj tak naprawdę był główny powód. Natomiast kwestia rzeczywiście poszukiwania w tym 
momencie dobrego i korzystnego miejsca, jeśli chodzi o MOPS. I z tej analizy, którą 
przedstawił Pan Prezydent Siemiątkowski wynika, że z wielu względów, ale właśnie 
lokalizacja na Padlewskiego jest lepsza. Zadaniem naszym jest na pewno zadbać o interes 
miasta, także wynajmując powierzchnie, które są wynajmowane od prywatnego właściciela, 
lepiej na pewno, niż w przypadku wynajmowania powierzchni pod Galerię, bez wątpienia. 
Więc takie jest nasze zadanie i w tym momencie z zadania tego chcemy się wywiązać. I tu 
transparentnie pokazujemy wszystkie działania, które w tym temacie podejmujemy. 
Natomiast kwestia przychodni przy ul. Reja –  była już omawiana wielokrotnie. 
Wykorzystanie tego budynku pod wieloma względami będzie racjonalne i możliwe wtedy 
dopiero, kiedy ten budynek rzeczywiście będzie poddany gruntownemu remontowi i pod 
warunkiem oczywiście znalezienia środków na ten remont. To tyle, dziękuję bardzo.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Jedna mała dygresja, Panie Prezydencie, nie 
zauważa Pan chyba jednej rzeczy –  Delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Płocku i jej 
pracownicy byli w tym przypadku gośćmi, czyli oni przychodzili z zewnątrz, i można było dla 
nich znaleźć inne pomieszczenia nie kosztem naszych pracowników i jednostki, która już 
była zagospodarowana w tym miejscu. Ja tylko twierdziłam i nadal twierdzę, że Państwo 
popełniliście błąd. Powinniście znaleźć miejsce na przejściową siedzibę dla pracowników 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, nie kosztem naszych jednostek, tylko 
poszukując miejsca nowego dla nich.”  

15.ustalenia nazwy ulicy (druk nr 362)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 362.

16. zmiany nazwy mostu na rzece Wiśle (druk nr 363)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 363.

17.ustalenia skrótów nazw ulic (druk nr 365)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 365.

18.ustalenia nazw ulic (druk nr 366)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 366.

19.uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 322)
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka odczytał wnioski dotyczące 
projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 322:

 wniosek z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej odbytego w dniu 
22.03.2012 r.: W par. 24 Statutu Miasta Płocka proszę o wykreślenie w pkt 2 w 
ppkt b zapisu: „numer i rodzaj dowodu tożsamości oraz”

 wniosek z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej 
odbytego w dniu 26.03.2012 r.: Wykreślić z par. 24 Statutu Miasta Płocka w pkt 
2 ppkt b zapisu treści: „rodzaj i numer dokumentu tożsamości.”

(wnioski stanowią załączniki nr 15 i 16 do niniejszego protokołu)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi 
Wróblewskiemu radcy prawnemu.

Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Proszę Państwa, ponieważ te wnioski 
nie były zgłaszane, nie rozpatrywane były przez Komisję Organizacyjną Rady, nie były 
rozpatrywane na Komisji Organizacyjnej. (Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała, że 
rozmawiała z Przewodniczącą Komisji ds. Organizacji Pracy Rady). Tak, ale ja mówię, że nie 
było. Rozmowa z Panią Przewodniczącą jest to rozmowa z Przewodniczącą Komisji, ale nie z 
całą komisją. Komisja jako organizacyjna nie wyraziła swojego zdania, w związku z  tym ja 
powiem Państwu, co ja jako radca prawny chcę powiedzieć. Uważam, że wykreślenie będzie 
nieuzasadnione, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że dokumentami identyfikacyjnymi 
człowieka u nas w Polce jest: numer PESEL, ale niekoniecznie może to dotyczyć tylko 
obywatela polskiego, ponieważ również obywatele Unii Europejskiej mają pewne prawa. I w 
związku z  tym tak samo tutaj kodeks wyborczy posługuje się rodzajem dokumentu, jest to 
dowód tożsamości. Może to być dowód osobisty, może być paszport, może być inny 
dokument. Natomiast, mówię, samo pozostawienie tylko numeru PESEL, moim zdaniem, 
pozbawi udziału w tej inicjatywie obywatelskiej obywateli Unii Europejskiej. Ja nie potrafię 
powiedzieć, czy Wojewoda wyłapie tą zmianę i zakwestionuje w tym zakresie Statut, 
natomiast możemy w przyszłości spotkać się z zarzutami, że dyskryminujemy obywateli Unii 
Europejskiej. To jest moje takie zdanie. Natomiast Państwo zrobicie, co będziecie chcieli. 
Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy wypowiem się, ponieważ akurat są to 
wnioski Komisji, ja akurat zgłosiłam te wnioski i powiem Państwu dlaczego. Każda inicjatywa 
obywatelska wychodząca z miasta Płocka musi być poparta ilością co najmniej 3 tys. 
podpisów, z tym że na karcie do zbierania podpisów muszą być takie dane jak: liczba 
porządkowa, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, czytelny podpis i rodzaj i 
numer dowodu tożsamości... dokumentu tożsamości. Pytanie, bo jeśli Pan mówi o 
wyeliminowaniu ewentualnie obywateli Unii Europejskiej, to jak to jest przekładając na 
inicjatywy ogólnokrajowe, czy to ostatnie na przykład –  inicjatywa referendum 
emerytalnego, czy jakiekolwiek wybory parlamentarne, samorządowe, gdzie na karcie do 
zbierania podpisów wpisujemy tylko i wyłącznie numer PESEL. Tam nie ma słowa, że albo, 
czyli tak że wpisuje i numer i rodzaj dokumentu tożsamości albo numer PESEL, tylko jest 
słowo „i”, więc musi wpisać i rodzaj dokumentu tożsamości wraz z numerem i numer 
PESEL. Dlaczego w takim razie my w Płocku mamy stawiać dodatkową barierę dla 
inicjatorów jakichkolwiek inicjatyw obywatelskich, które będą prowadzone przez, nie wiem, 
pojedynczego, grupę osób, robimy coś ponadto, co jest dozwolone przepisami 
ogólnokrajowymi. Nie rozumiem tylko tego. Natomiast w  takim razie to ktokolwiek z 
posłów, nie wiem, senatorów, zgłosiłby wniosek, że listy do zbierania podpisów, czy też do 
wyborów parlamentarnych, czy to referendum ogólnokrajowego, są niezgodne z  prawem, 
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bo na przykład nie zawierają tej klauzuli o obowiązkowym wpisaniu numeru i rodzaju 
dokumentu tożsamości i to eliminuje rzekomo tych obywateli Unii Europejskiej. To w takim 
razie czegoś  nie rozumiem, jeśli tamte przepisy są zgodne z prawem, a my robimy coś 
ponad i robimy dodatkową barierę dla inicjatorów naszych tu lokalnych i stąd pytanie moje - 
dlaczego? I chciałam wykreślić to, aby na przyszłość nie stanowiło to dodatkowego źródła 
jakichś konfliktów. Bo wiadomo, że ludzie teraz troszeczkę boją się kolejne dokumenty 
udostępniać, ponieważ czasy mamy takie, jakie mamy –  są wykorzystywane w różny 
sposób numery dowodów osobistych itd. W związku z tym, jeśli nie ma takiego zakazu - 
pytanie, dlaczego musimy to akurat w mieście Płocku robić dodatkowo. A inicjatywy 
ogólnokrajowe potwierdzają, że tak można robić, tylko numer PESEL. W związku z  tym 
prosiłam o to, żeby ująć to w tej zmianie Statutu, ponieważ zrodziła się ta wątpliwość już po 
naszym ostatnim posiedzeniu Komisji Organizacyjnej, której jestem członkiem, a jesteśmy 
w trakcie prowadzenia inicjatywy obywatelskiej, w związku z tym wystąpiła ta pewnego 
rodzaju forma, którą należy ewentualnie wykreślić, bo w moim przekonaniu jest to 
przeszkoda. Dziękuję.”        

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi 
Wróblewskiemu radcy prawnemu.

Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Proszę Państwa, mnie jest trudno 
powiedzieć, czy Pani radna wskazuje na przykłady, czy one są rzeczywiście, tak jak Pani 
radna mówi, bo ja zapoznałem się z tym tematem na sesji. Natomiast z tego, co ja z 
wypowiedzi Pani radnej rozumiem, że w innych inicjatywach są: numer i rodzaj dowodu 
tożsamości lub PESEL. A tutaj byłoby wykreślenie. W związku z tym, jeżeli tak jest gdzie 
indziej, to niech będzie rodzaj i numer dowodu tożsamości lub numer PESEL. Proszę 
Państwa nie wiem, nie chcę po prostu sugerować, bo ja mówię, ja tego tematu dokładnie 
nie badałem, bo nie miałem specjalnie czasu na to. Natomiast mówię – u nas ten zapis był 
w poprzednim Statucie, w związku z tym nie budził wątpliwości do tej pory. Natomiast mogę 
tylko powiedzieć, że do tej inicjatywy, którą Państwo teraz jeżeli jest prowadzona, to nie 
wiem, czy ten zapis będzie miał zastosowanie w nowej wersji, ponieważ zanim Statut 
wejdzie w życie, to troszeczkę potrwa. Ale to nie ma znaczenia. Ja po prostu mówię – nie 
umiem teraz w 100% zagwarantować. Mówię –  ten zapis był poprzednio, w poprzedniej 
treści Statutu. Także mówię - Komisja Organizacyjna nie miała tego na posiedzeniu, w 
związku z tym ja niedokładnie badałem. Natomiast porównuję z innymi uprawnieniami 
obywateli Unii Europejskiej i ja nie potrafię powiedzieć, ale może ktoś później wnosić 
skargę, dlaczego on jest pozbawiony możliwości podpisania, bo jeżeli nie będzie miał 
numeru PESEL, to czym będzie się legitymował, jak będzie ujęty na tej liście? Ja po prostu 
swoje wątpliwości zgłaszam Państwu.”              

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie mecenasie, w § 24 ust. 2 pkt b jest 
napisane: numer i rodzaj dowodu tożsamości oraz numer PESEL. Ja właśnie mówiłam o 
tym, że my nie mamy czegoś takiego że: albo, tylko jest i to i to. I taki jest zapis w naszym 
Statucie. Natomiast ja nie mogę cały czas zrozumieć, nie przekonał mnie Pan, dlatego że 
wszystkie inicjatywy, wszystkie wybory, byłyby nieważne, bo listy do zbierania podpisów 
byłyby niezgodne z prawem, nikt tego nigdy nie kwestionował, natomiast my mamy jakiś 
dziwny dodatkowy zapis. Natomiast nie wiem, czy rzeczywiście Pan mecenas teraz 
dopuszcza formułę: albo, czy znów nam ktoś nie zakwestionuje, że numer PESEL jest 
niezbędny, bo jeśli na wszystkich listach ogólnokrajowych jest wymagany numer PESEL, a u 
nas go nie będzie, bo na przykład będzie numer dowodu tożsamości, bo tak nieraz też mi 
wpisywali wyborcy numer tylko dowodu tożsamości i musieliśmy wykreślać ten podpis, 
ponieważ był wymagany numer PESEL. W związku z tym, dlatego prosiłam o skupienie się 
tylko na numerze PESEL, tak jak jest to wymagane w inicjatywach ogólnokrajowych.”      
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20. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka”  Panu pułkownikowi  Antoniemu 
Jelcowi (druk nr 348)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 348.

21.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Markowi Gajewskiemu (druk 
nr 349)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 349.

22.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka”  Panu Lechowi Mossakowskiemu 
(druk nr 350)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 350.

23.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka”  Rzymsko –  Katolickiej Parafii św. 
Stanisława Kostki w Płocku (druk nr 351)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Piotrowi 
Kuberze.

Pan radny Piotr Kubera powiedział: „Ja może nie konkretnie do tej uchwały, ale chciałem 
zapytać, bo na komisji otrzymaliśmy jeszcze jedną uchwałę – Zasłużony dla miasta Płocka 
dla Pana Jana Waćkowskiego i jest pytanie - co się stało z tą uchwałą? Czy Pan Waćkowski 
zrezygnował z tego wyróżnienia? I pytanie –  czy wcześniej był zapytany, bo skoro 
dostajemy do opiniowania uchwałę, a później osoba, która jest tam wymieniona rezygnuje, 
to chyba coś jest nie po kolei.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja tłumaczyłem to 
Państwu na komisjach, ale powtórzę to raz jeszcze – uchwałę tą wycofaliśmy dokładnie na 
prośbę Pana Jana Waćkowskiego. Z mojej wiedzy nie była to pierwsza próba ze strony 
władz miasta Płocka nadania tego medalu Panu Janowi. Zarówno Kapituła jednogłośnie 
zaopiniowała pozytywnie wniosek o nadanie tegoż medalu dla Pana Jana Waćkowskiego, jak 
i na komisjach i spotkaniach radnych nie usłyszałem ani razu żadnego głosu wątpliwości, 
czy sprzeciwu, dlatego wydaje mi się, że ta kandydatura nie budzi najmniejszych 
wątpliwości i to chciałbym głośno zakomunikować. Natomiast Pan Jan Waćkowski, jako 
człowiek nad wyraz skromny, poprosił mnie  o jedno - chciałby w tym roku jeszcze móc 
zaprezentować dwie istotne z jego punktu widzenia wystawy, które by podsumowały jego 
twórczość autorską i po spełnieniu tych dwóch wystaw on w tym momencie, mam nadzieję, 
nie będzie się wzbraniał i ja do tego tematu powrócę, mam nadzieję, że za Państwa 
wsparciem. Natomiast zamieszanie pewne było. Ja po raz kolejny biorę na siebie odium 
spływające z tego zamieszania. [...]”  

24.wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto Płock jako Partnera do 
projektu Nowy start z nowymi kwalifikacjami –  program wsparcia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka planowanego 
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do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 
7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (druk nr 371)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 371.

25.zmiany uchwały Nr 291/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 
2011 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka 
na 2012 rok (druk nr 372)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 372.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 
2012-2050 (druk nr 367)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 367 
(z autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 3
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 338/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050 stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 (druk nr 368)

Pan Artur Kras członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał treść wniosku zgłoszonego 
przez Panią radną Wiolettę Kulpę:
Z zadania Nr 01/WPRIII/G Promocja Miasta Płocka zdjąć kwotę 100.000,00 złotych 
pozostawiając 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup woluminów i bieżące 
funkcjonowanie Biblioteki Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego. 
Wynik głosowania:
za – 7
przeciw – 10
wstrzymujące – 6
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
(wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr  368 (z 
autopoprawką).
Wynik głosowania:
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za – 20
przeciw – 3
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 339/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku  zmieniająca 
Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 
protokołu.

3. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miasto Płock (druk nr 353)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Chciałem 
zgłosić autopoprawkę, przychylając się do prośby Pani radnej, i uszczegółowić zapis pkt 3. w 
§ 18, czyli po słowie: poinformować, dopisać: pisemnie wnioskodawców.”

W związku ze zgłoszoną autopoprawką Pani radna Wioletta Kulpa wycofała zgłoszony 
przez siebie wniosek. 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 353 
(z autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 3
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto 
Płock stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

4. ustalenia przebiegu i zaliczenia odcinka ulicy Długiej w  Płocku do kategorii 
dróg publicznych  gminnych (druk nr 354)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 354. 
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 341/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
ustalenia przebiegu i zaliczenia odcinka ulicy Długiej w  Płocku do kategorii dróg publicznych 
gminnych stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

5. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
przy ulicy Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku 
będącego zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 355)
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Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 355 (z 
autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 342/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy 
Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku będącego zmianą 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku 
stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

6. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Płocku za 2011 rok (druk nr 356)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 356 (z 
autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 343/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 
2011 rok stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

7. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 
r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy 
w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy 
otwarty dla wszystkich”  Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności  zawodowej  w  regionie  Poddziałanie 6.1.2 
Wsparcie  powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań 
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: 
„Pośrednik, doradca –  specjalistą lokalnego rynku pracy” 
współfinansowanego  ze  środków  UE –  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego,  zmienionej  uchwałą  Rady  Miasta  Płocka  nr  784/LV/10  z 
dnia 31 sierpnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Płocka nr 139/X/2011 z dnia 
31 maja 2011 r. oraz uchwałą Rady Miasta Płocka nr 185/XIII/2011 z dnia 
30 sierpnia 2011 r. (druk nr 357)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 357.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 344/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.  w  sprawie 
wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy w Płocku Projektu 
konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   (PO  KL) 
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Priorytet  VI  „Rynek   pracy  otwarty dla wszystkich”  Działanie 6.1 Poprawa dostępu do 
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej  w  regionie  Poddziałanie 6.1.2 
Wsparcie  powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – 
specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego  ze  środków  UE – Europejskiego 
Funduszu Społecznego,  zmienionej  uchwałą  Rady  Miasta  Płocka  nr  784/LV/10  z  dnia 
31 sierpnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Płocka nr 139/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r. 
oraz uchwałą Rady Miasta Płocka nr 185/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. stanowi 
załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

8. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy-Miasto Płock jako Partnera do 
projektu pn.: „Mazowsze Płockie –  Społecznie Odpowiedzialne” 
planowanego do realizacji w ramach projektu „Innowacje – 
Przedsiębiorczość –  Rozwój”  współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. 
Projekty innowacyjne (druk nr 358)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 358.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 345/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy-Miasto Płock jako Partnera do projektu pn.: 
„Mazowsze Płockie –  Społecznie Odpowiedzialne”  planowanego do realizacji w ramach 
projektu „Innowacje –  Przedsiębiorczość –  Rozwój”  współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Projekty innowacyjne stanowi 
załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

9. zatwierdzenia na lata 2012 – 2014 projektu i udzielenia pełnomocnictwa do 
realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu 
systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –  2013, Priorytet 
VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie (druk nr 359)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 359.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 346/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
zatwierdzenia na lata 2012 – 2014 projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007 –  2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 
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upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 
7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

10.wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę –  Miasto 
Płock jako Partnera, w celu realizacji projektu „Innowacyjne szkolnictwo 
zawodowe na Mazowszu Płockim”  planowanego do wdrożenia w ramach 
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Typ projektu: Projekt innowacyjny (druk nr 
364)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 364.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 347/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę –  Miasto Płock jako 
Partnera, w celu realizacji projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu 
Płockim”  planowanego do wdrożenia w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Typ projektu: Projekt 
innowacyjny stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

11.przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy –  Miasto Płock w 
roku 2012” (druk nr 360)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 360 (z 
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 4 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 348/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy –  Miasto Płock w roku 2012”  stanowi załącznik nr 28 do 
niniejszego protokołu.

12.określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych 
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków (druk nr 361)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 361 (z 
autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
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UCHWAŁA NR 349/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi załącznik nr 29 do 
niniejszego protokołu.

13.zmiany treści załącznika do uchwały Nr 238/XVI/2011 Rady Miasta Płocka 
z dnia 25 października 2011 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiemu 
Zarządowi Dróg w Płocku (druk nr 369)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 369.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 350/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
zmiany treści załącznika do uchwały Nr 238/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 
października 2011 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku 
stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

14.wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Padlewskiego 5 
w Płocku na czas nieoznaczony (druk nr 370)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 370 (z 
autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 1
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 351/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na najem 
lokalu użytkowego w budynku przy ul. Padlewskiego 5 w Płocku na czas nieoznaczony 
stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

15.ustalenia nazwy ulicy (druk nr 362)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 362.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 352/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
ustalenia nazwy ulicy stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

16.zmiany nazwy mostu na rzece Wiśle (druk nr 363)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 363.
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Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 1
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 353/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
zmiany nazwy mostu na rzece Wiśle stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

17.ustalenia skrótów nazw ulic (druk nr 365)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 365.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 354/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
ustalenia skrótów nazw ulic stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

18.ustalenia nazw ulic (druk nr 366)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 366.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 355/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
ustalenia nazw ulic stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

19.uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 322)

Pan Artur Kras członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał treść wniosków zgłoszonych 
przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej i Komisje Gospodarki Komunalnej:
W par. 24 Statutu Miasta Płocka proszę o wykreślenie w pkt 2 w ppkt b zapisu: „numer i 
rodzaj dowodu tożsamości oraz”.
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 7
wstrzymujące – 2 
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 322 (z 
przyjętym wnioskiem). 
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Płocka stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
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20. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka”  Panu pułkownikowi  Antoniemu 
Jelcowi (druk nr 348)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 348.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 357/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
nadania medalu „Zasłużony dla Płocka”  Panu pułkownikowi  Antoniemu Jelcowi stanowi 
załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

21.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Markowi Gajewskiemu (druk 
nr 349)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 349.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 358/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Markowi Gajewskiemu stanowi załącznik nr 
38 do niniejszego protokołu.

22.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka”  Panu Lechowi Mossakowskiemu 
(druk nr 350)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 350.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 359/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Lechowi Mossakowskiemu stanowi załącznik 
nr 39 do niniejszego protokołu.

23.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka”  Rzymsko –  Katolickiej Parafii św. 
Stanisława Kostki w Płocku (druk nr 351)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 351.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 360/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Stanisława Kostki 
w Płocku stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
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24.wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto Płock jako Partnera do 
projektu Nowy start z nowymi kwalifikacjami –  program wsparcia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka planowanego 
do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 
7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (druk nr 371)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 371.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 361/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy –  Miasto Płock jako Partnera do projektu Nowy 
start z nowymi kwalifikacjami –  program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z obszaru m. Płocka planowanego do realizacji w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 
7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

25.zmiany uchwały Nr 291/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 
2011 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka 
na 2012 rok (druk nr 372)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 372. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 362/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie 
zmiany uchwały Nr 291/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w 
sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2012 rok stanowi 
załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Ad     pkt     8  

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy 
między sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 29.02.2012 roku do 26.03.2012 roku. 
Poinformował że:

 uczestniczył w konferencji prasowej oraz rozpoczęciu akcji: 1% podatku dla 
Płocka,

 zorganizował dwie wycieczki do Sejmu RP dla podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej Przyjaznych Serc, dwóch środowiskowych domów samopomocy oraz 
uczestników pięciu warsztatów terapii zajęciowej w Płocku,

 wspólnie z Panem Krzysztofem Buczkowski Zastępcą Prezydenta Miasta brał 
udział w corocznym spotkaniu Wojewody Płockiego Pana Jacka Kozłowskiego z 
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samorządowcami z regionu płockiego na temat między innymi zmian w systemie 
ratownictwa medycznego, ograniczania przestępczości i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,

 był obecny na konferencji: Współczesne metody leczenia niepłodności - 
wyzwanie dla medycyny, problem dla etyki (wspólnie z Panem Romanem 
Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka); Pan Prezydent 
podziękował w tym miejscu Panu radnemu Arkadiuszowi Iwaniakowi za pomoc, 
a wszystkim radnym, którzy byli obecni na konferencji za obecność i aktywny 
udział,

 uczestniczył w uroczystości otwarcia Płockich Targów Edukacyjnych (wspólnie z 
Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka),

 był obecny na premierze spektaklu Żeglarz w Teatrze Dramatycznym w Płocku, 
która była połączona  z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru,

 Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka uczestniczył w 
konferencji na temat zmiany ustawy o systemie oświaty i jej wpływu na 
organizację kształcenia zawodowego i ustawicznego, zorganizowanej przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty –  Delegaturę w Płocku i Delegaturę w 
Ciechanowie, która odbyła się w auli Ratusza; uczestniczył w inauguracji 
Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej;  spotkał się ze studentami płockich 
uczelni w sprawie organizacji tegorocznych juwenaliów; brał udział w spotkaniu 
Rady Fundatorów Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka; uczestniczył w 
spotkaniu ze zdobywcami IV miejsca w Mistrzostwach Polski Młodzików w piłce 
ręcznej chłopców reprezentującymi Klub MUKS 21 Płock; wręczał medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie; uczestniczył w innych imprezach kulturalno – 
sportowych,

 Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka uczestniczył w 
spotkaniu z  mieszkańcami Osiedla Radziwie; brał udział w Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników MTBS oraz w posiedzeniu Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Płockiego Parku Przemysłowo –  Technologicznego; brał udział w 
posiedzeniach zespołu ds. polityki mieszkaniowej; podpisywał akty notarialne,

 Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka brał udział w 
posiedzeniach Rady Nadzorczej Płockiego Parku Przemysłowo – 
Technologicznego; uczestniczył w posiedzeniu zespołu ds. koordynacji rozwiązań 
projektowych; uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami PKP w sprawie 
bocznicy kolejowej przy ul. Otolińskiej, prowadzonym przez Prezydenta Miasta; 
brał udział w spotkaniu dotyczącym budowy linii kolejowej relacji Modlin – Płock; 
uczestniczył w wyjazdowym spotkaniu wraz z Aeroklubem w Warszawie w 
kontekście organizacji tegorocznego Pikniku Lotniczego; brał udział w 
spotkaniach dotyczący współpracy miasta Płocka z PKN Orlen.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
radnemu Piotrowi Kuberze.

Pan radny Piotr Kubera powiedział: „Ja może jedno pytanie do ostatniego punktu. Tam 
była mowa o współpracy z PKN ORLEN. Można rozszerzyć, czego dotyczyły konkretnie te 
rozmowy, jaki jest ich efekt? Czy to chodzi też o sport, czy gospodarkę, czy wspólne 
inwestycje?”

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „[...] To spotkanie 
dotyczyło przede wszystkim inwestycji i tego zaangażowania ORLEN-u, możliwości 
zaangażowaniu ORLEN-u w zadania inwestycyjne, które będziemy wspólnie razem 
realizować. Jednym z elementów jest uchwała Rady Miasta zmieniająca uchwałę 
budżetową, gdzie Państwo mieliście zapisaną kwotę, projektowaną kwotę ponad 600 tys. 
zł, czy około 600 tys. zł na skate park na przykład. I to jest jak gdyby zaangażowanie 
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ORLEN-u w tym momencie w budowę skate parku, który, mam nadzieję, w tym roku 
powstanie przy Orlen Arenie. Ale te rozmowy dotyczą szerszego spectrum, z tym, że jeśli 
chodzi o Wiceprezydenta Lewandowskiego, dotyczą przede wszystkim kwestii 
inwestycyjnych. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja pozwolę 
sobie również dopytać w tym samym punkcie z kim, Panie Prezydencie, były prowadzone 
rozmowy na szczeblu ORLEN-u. Prosiłbym jeszcze o dodanie.”

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja nie chciałbym się 
pomylić, ale wydaje mi się, że z Panem Dyrektorem Kurnickim. […] I uściślając jak gdyby 
jeszcze, bo to były co najmniej dwa spotkania, drugie spotkanie to było spotkanie z 
Panem Wiceprezesem, Członkiem Zarządu Paterem i dotyczyło także udziału ORLEN-u w 
planowanej organizacji targów chemicznych, które mają się odbyć w ORLEN Arenie w 
Płocku. To jest element jednego z projektów unijnych, które realizujemy.” 
  
    
Ad     pkt     9  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z 
pracy między sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował że:

 prowadził rozmowy dotyczące dodatkowej sesji Rady Miasta Płocka, która 
odbędzie się 18 kwietnia 2012 roku (rozmowy toczył między innymi z 
Prezydentem Panem Andrzejem Nowakowskim, Zastępcą Prezydenta Panem 
Cezarym Lewandowskim, z Prezydium Rady, z Przewodniczącymi Klubów, z 
Panem Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, z 
Panem Michałem Twardym Dyrektorem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego –  Delegatury w Płocku, z Panem Michałem 
Boszko Starostą Powiatowym, z Panem Adamem Sierockim Przewodniczącym 
Rady Powiatu Ziemskiego),

 odbył liczne spotkania i rozmowy na temat wniosków do aktualizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego,

 1 marca uczestniczył w spotkaniu Kapituły Medalu „Zasłużony dla Płocka”,
 4 marca uczestniczył w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy dot. 

siostry Heleny Pszczółkowskiej w kościele na Górkach, 
 brał udział w koncertach Płockiej Orkiestry Symfonicznej,
 spotkał się z posłem okręgu płocko –  ciechanowskiego Panem Pawłem 

Sajakiem, 
 13 marca uczestniczył w spotkaniu samorządowców z regionu płockiego  dot. 

bezpieczeństwa (było to spotkanie z Panem Jackiem Kozłowskim Wojewodą 
Mazowieckim), 

 26 marca uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Teatru oraz premierze 
spektaklu Żeglarz w Teatrze Dramatycznym w Płocku, 

 pełnił dyżur przewodniczącego,
 uczestniczył w pracach komisji merytorycznych Rady Miasta, 
 Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka 5 marca 

uczestniczył w spotkaniu z Radą Mieszkańców Osiedla Trzepowo; 14 marca brał 
udział w spotkaniu z Komendantem Straży Miejskiej w Płocku; 19 marca 
uczestniczył w konferencji Współczesne metody leczenia bezpłodności – 
wyzwanie dla medycyny, problem dla etyki, która odbyła się w Ratuszu; 23 
marca brał udział w konferencji pt. Zatrudnienie w administracji publicznej, w 
Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku; przyjmował interesantów; 
uczestniczył w pracach komisji Rady Miasta,
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 Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczył w 
Walnym Zebraniu Delegatów Mazowieckiej Komisji Oświaty i Wychowania 
NSZZ Solidarność w Płocku w dniu 22 marca 2012 roku; przyjmował 
interesantów; pracował w komisjach Rady Miasta, 

 Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka brał udział w 
pracach komisji Rady Miasta Płocka. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, na poprzedniej sesji 
mieliśmy w porządku obrad wnioski do Pana Marszałka Adama Struzika à propos Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Zdjęliśmy to oczywiście z przyczyn oczywistych, 
ale dlaczego na tej sesji nie głosowaliśmy tego materiału poprawionego już?”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Po pierwsze, te 
dokumenty nie napłynęły do Rady Miasta Płocka. Ale ja w wyniku rozmów, które 
prowadziliśmy wspólnie, odebrałem takie wrażenie, że bez względu na to czy ten wniosek 
wyjdzie od Prezydenta, czy od Rady Miasta, siła tego wniosku będzie identyczna. Ja nie 
odczułem na spotkaniach z Państwem, które w ciągu ostatniego miesiąca kilkukrotnie 
miałem, żebyśmy napierali na ten dokument w formie uchwały Rady Miasta. Istotniejsza 
jest według mnie i tak też odebrałem z rozmów z Państwem, treść merytoryczna tych 
wniosków. W jakiejś mierze być może jest to też nasza wina, Szanowni Państwo, dlatego 
że umówiliśmy się na pewien harmonogram działań. Jak pamiętam, do pewnego terminu 
mieliśmy, uzgodniliśmy sobie jako Kluby, że składamy nasze propozycje wniosków. 
Następnie w ślad za tymi naszymi wnioskami miało się odbyć spotkanie przy udziale Pana 
Prezydenta. Ale niestety tak się złożyło, że w terminie, który sobie uzgodniliśmy, tylko 
jeden Klub złożył wniosek, zbiorczy wniosek. Drugi Klub, jeszcze jeden Klub, złożył 
wniosek tak mniej więcej tydzień później. Myślę, chyba gdybyśmy bardzo chcieli i to przy 
takim nieterminowym z naszej strony składaniu tych wniosków, podejrzewam że projektu 
uchwały nie bylibyśmy w stanie przygotować. Ale w mojej ocenie, jeżeli ten dokument 
wyjdzie z Ratusza, istotniejsze jest co w nim jest, a nie czy on będzie podpisany przez 
Radę Miasta Płocka, czy też przez Prezydenta, Pani Przewodnicząca. Tyle moich 
wyjaśnień. Jeżeli jeszcze jakieś bardziej szczegółowe są z Państwa strony, to proszę 
bardzo.”          

 
Ad     pkt     10     i     11  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
radnemu Leszkowi Brzeskiemu.

Pan radny Leszek Brzeski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Na 
ostatniej Radzie Miasta w lutym prosiłem o informację, jakie wydatki poniosła Wisła Płock 
na sport młodzieżowy w 2011 roku. Otrzymałem odpowiedź. […] Może odczytam: Zarząd 
Spółki uprzejmie informuje, że wydatki na sport młodzieżowy poniesione w 2011 roku 
stanowiły 14,18% łącznych wydatków na całą sekcje piłki nożnej. Nie chcę komentować, 
ale prosiłbym, żeby te wydatki były kwotowo określone: na obozy, na zawody, na 
przejazdy. Uszczegółowić. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja 
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postaram się, żeby Pan radny jak najszybciej dostał pełną informację w tym zakresie.”

Podczas obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka następujący radni złożyli interpelacje na piśmie:

1/  Pani radna Magdalena Lewandowska złożyła interpelację:
− dot.     ustawienia     wiaty     przystankowej   (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr
43 do niniejszego protokołu)

Treść     interpelacji  
Przedmiot, temat interpelacji: proszę o ustawienie wiaty przystankowej na przystanku 
autobusowym linii 24 i 15 przy bramie głównej Cmentarza Komunalnego.
Uzasadnienie interpelacji: Brak możliwości ochrony przed złymi warunkami pogodowymi 
w miejscu oczekiwania na autobus, zwłaszcza uciążliwe dla osób starszych korzystających 
z usług KM Płock.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Budżet Miasta Płocka.
Załączniki:-
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

2/  Pani radny Piotr Kubera złożył interpelacje:
− dot.     budowy     ulic   (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 44  do niniejszego 

protokołu)
Treść     interpelacji  

Przedmiot, temat interpelacji: Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, 
Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej
- proszę o podanie harmonogramu prac na ww. zadaniu w 2012 r., tj. jakie ulice objęte 
będą pracami w 2012 r., i w jakim zakresie i jakich terminach?
Uzasadnienie interpelacji:-
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-
Załączniki:-
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

− dot.     Karty     Miejskiej     3+   (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 45 do 
niniejszego protokołu)

Treść     interpelacji  
Przedmiot, temat interpelacji: Karta Miejska +3
Czy przewidziane jest rozszerzenie obowiązywania Karty Miejskiej +3 na przejazdy 
Komunikacją Miejską?
Rodziny z co najmniej trójką dzieci zwolnione byłyby z opłat za przejazdy Komunikacją 
Miejską.
Uzasadnienie interpelacji: Z posiadanych informacji wynika, że w Warszawie rodziny 
posiadające czwórkę dzieci lub więcej zwolnione są z opłat za przejazdy komunikacją 
miejską.

− Czy istnieją takie plany w Płocku?
− Ile w Płocku jest takich rodzin?
− Jaki byłby koszt dla budżetu miasta w sytuacji zwrotu poniesionych kosztów i 

uszczuplonych dochodów KM?
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-
Załączniki:-
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

3/  Pani radny Piotr Kubera i Pan radny Leszek Brzeski złożyli interpelację:
− dot.     współpracy     Urzędu     Miasta     z     PKN     Orlen   (kserokopia interpelacji stanowi 

załącznik nr 46  do niniejszego protokołu)
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Treść     interpelacji  
Przedmiot, temat interpelacji: Współpraca Urzędu Miasta z PKN Orlen S.A.
Proszę o informację nt. współpracy UMP z PKN Orlen S.A.

− W jakich zakresach UMP współpracuje z PKN Orlen?
− Jakie wspólne projekty zostały przeprowadzone w  latach 2011 – 2012 i jakie są 

plany do końca 2012 r.?
− Jakie środki PKN Orlen przekazał od początku 2011 r. na projekty związane z 

Płockiem?
Proszę o podanie informacji w rozbiciu na poszczególne projekty i zadania.
Uzasadnienie interpelacji:-
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-
Załączniki:-
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-
Ad     pkt     12  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

Pan  Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja chciałem 
poinformować o wniesieniu udziałów do spółek prawa handlowego, w których Gmina 
Miasto Płock posiada udziały. Informuję o wniesieniu udziałów do Spółki Wodociągi 
Płockie w wysokości 550.000,00 zł i ustanowieniu 550 nowych udziałów o wartości 
1.000,00 zł każdy, objętych przez wspólnika Spółki Gminę Płock. Udziały te będą 
przeznaczone na budowę fragmentu kolektora kanalizacji deszczowej przebiegającej 
przez teren modernizowanej przepompowni ścieków przy ul. Jasnej. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, 
zbliżają się Święta, Wielkanocne Święta, stąd być może taki spokój i łagodny nastrój na 
tej sesji i szybkość. Pozwólcie Państwo, że  z okazji Świąt Państwu, a za pośrednictwem 
Państwa, także tutaj obecnym mieszkańcom, chciałbym złożyć najserdeczniejsze 
życzenia, ażeby te Święta rzeczywiście były czasem przede wszystkim radości, wiary w 
to, że można pokonać to co złe, to co jest często ciemnością nie tylko wokół nas, ale 
także w nas samych. Także bardzo, bardzo przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze 
życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. [...]”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy 
bardzo, Panie Prezydencie, za życzenia. Ja oczywiście w imieniu Rady Miasta Płocka i 
swoim również życzę wszystkim Państwu spokojnych i wesołych, radosnych Świąt. [...]” 
Pan Przewodniczący przypomniał radnym, że w dniu 3 kwietnia Wodociągi Płockie 
zapraszają do wizytacji swoich obiektów inwestycyjnych, które realizują w chwili obecnej. 
Powiedział, iż nastąpiła zmiana godziny wyjazdu z godz.1500 na godz.1600 (zbiórka przy 
Ratuszu). 
  

Ad     pkt     13  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XXI Sesji Rady 
Miasta Płocka.

Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
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