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

ODBYTEJ W DNIU 24 kwietnia 2012 roku

Sesja rozpoczęła się o godz.1005, a zakończyła o godz.1345.    
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Stan radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecni - 0
Osób zaproszonych - 154
Obecnych - 66

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

Ad pkt 1

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:
1/ Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wręczenie medali „Zasłużony dla Płocka”:
- Panu Antoniemu Jelcowi 
- Panu Markowi Gajewskiemu
- Panu Lechowi Mossakowskiemu
- Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Stanisława Kostki w Płocku.
3/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4/ Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2008 – 
2012 w roku 2011.
5/  Informacja z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w 
latach 2009 – 2014 w roku 2011.
6/ Realizacja budownictwa mieszkaniowego w mieście Płocku (wydatki z budżetu miasta 
Płocka oraz Spółek MZGM-TBS, MTBS, ARS) w latach 2010, 2011 oraz plany na lata 
następne. 
Przedstawienie  kosztów,  standardu  oraz  ilości  oddanych  mieszkań.  Wykaz  wolnych 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe w zasobie w/w spółek i miasta Płocka.
7/Sprawozdanie  z  realizacji  rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
8/ Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miast Płock na lata 2012-2050 (druk 
nr 384),
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2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 (druk nr 385),
3. zawarcia z Wojewodą Mazowieckim porozumień w sprawie realizacji zadań w ramach 

rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 roku (druk nr 
374),

4. określenia  zadań  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  przeznaczenia  na  nie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2012 
(druk nr 375),

5.  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2011 rok (druk nr 376),
6. zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku, 

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 (druk nr 377),
7. przyjęcia  Programu na rzecz  osób niepełnosprawnych pod nazwą „Asystent osoby 

niepełnosprawnej” (druk nr 378),
8. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2012 (druk nr 

379),
9. pozbawienia części ulic kategorii dróg publicznych oraz ustalenia przebiegu i zaliczenia 

wybranych dróg położonych na terenie miasta Płocka do kategorii dróg publicznych 
gminnych (druk nr 380), 

10. zmiany  nazwy  ulicy oraz zwolnienia z opłat za wymianę praw jazdy i dowodów 
rejestracyjnych związanych  z tą zmianą (druk nr 381),

11. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 382),

12. ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia 
artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody (druk nr 383),

13. uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (druk nr 321),
14. sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały (druk nr 386).

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 XXIII Sesji Rady Miasta Płocka.

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

Ad pkt 2

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił treść wniosków 
o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka”, z którymi Kapituła zwróciła się do Rady Miasta 
Płocka  i  które  Rada  Miasta  Płocka  jednogłośnie  zaakceptowała  na  sesji.  Powiedział: 
„Wysoka Rado! Pani Poseł! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo Odznaczeni! Drodzy 
Goście! Przeczytam w chwili obecnej trzy życiorysy oraz jeden rys historyczny dotyczący 
Stanisławówki.  Pierwszą  z  nagradzanych  dzisiaj  osób  będzie  Pan  Marek  Gajewski. 
Pan Marek  Gajewski ps.  „Aramis”  urodził  się  22  lutego  1926  roku  w  Modlinie.  W 
momencie wybuchu II wojny światowej był dzieckiem, a gdy rozpoczęło się Powstanie 
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Warszawskie brał w nim udział jako żołnierz Armii Krajowej Grupy Kampinos w stopniu 
strzelca. Zdobywał m.in. Dworzec Gdański, brał udział w natarciu na Sieraków, w bitwie 
pod Jaktorowem i Zosinymi Budami. Pod koniec powstania razem z kolegami z oddziału 
wyruszył w kierunku Kielecczyzny. Jego oddział partyzancki walczył w okolicach Końskich, 
a następnie w lasach spalskich. Po wojnie pracował na Dolnym Śląsku w budownictwie. W 
Płocku zamieszkał w 1985 roku. W 1991 roku po powołaniu Porozumienia Organizacji 
Kombatanckich,  po  śmierci  Pana  Jana  Nowaka  pierwszego  przewodniczącego,  został 
przewodniczącym Porozumienia Organizacji Kombatanckich i tę funkcję pełni do dzisiaj. 
Pan Gajewski był inicjatorem, pomysłodawcą Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” w roku szkolnym 1995/1996.  Konkurs ten ma 
szczególną rangę,  od początku organizowany jest pod Patronatem Ministerstwa Obrony 
Narodowej  i  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej,  a  Przewodniczącym  Komitetu 
Organizacyjnego był Pan Marek Gajewski,  obecnie Honorowy Przewodniczący konkursu. 
W 1991 roku Pan Marek Gajewski otrzymał nominację na podporucznika, w roku 1999 na 
porucznika. W  sierpniu  2011  roku  Porucznik  Marek  Gajewski  otrzymał  z  rąk  Radcy 
Generalnego Krzysztofa Sikory, koordynatora w pionie sekretarza w MON oraz generała 
brygady Wiesława Grudzińskiego, dowódcy Garnizonu Warszawa, nominację na kapitana. 
Pan Marek Gajewski za działalność na rzecz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży 
oraz integrowania płockiego środowiska otrzymał wiele medali, odznaczeń, orderów oraz 
wyróżnień m.in.  Krzyż  Walecznych, Wojskowy Buzdygan, Tytuł  Płocczanin Roku 2007, 
Odznakę honorową MON - Kustosz tradycji, chwały i sławy oręża polskiego.  Pan Marek 
Gajewski jest niezwykle szanowany w środowisku płockich kombatantów. Jest wielkim 
przyjacielem  młodzieży,  niezwykle  oddanym  i  zaangażowanym  w  wychowanie 
patriotyczne dzieci i młodzieży. Na co dzień współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 22 im. 
Armii Krajowej. 
Jako drugi będzie dzisiaj  odznaczany Pan Antoni Jelec.  Teraz pozwolę sobie króciutki  
życiorys Pana Jelca.  Pan Antoni Jelec   urodził się 21 lutego 1925 roku w Bezdzieży 
(Powiat  Drohoczyński).  Wstąpił  do  wojska  jako  młody  chłopak.  Wojnę  zakończył  25 
kwietnia 1945 roku. Ranny pod Dreznem. Za działalność frontową odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Po wojnie został w wojsku. Od 1947 roku pracował m.in. w Olecku, Olsztynie 
i Płocku, w 1980 roku przeszedł na emeryturę. Pan Jelec bardzo mocno zaangażował się 
w sprawy dotyczące kombatantów. W 1991 roku był jednym z 4 inicjatorów, obok Pana 
Jana Nowaka, Lecha Mossakowskiego i Jana Gorczycy, powołania w Płocku Porozumienia 
Organizacji Kombatanckich jako nielicznej w Polsce organizacji, która połączyła prawie 
wszystkie stowarzyszenia kombatanckie w Płocku.  Od 1998 roku był Prezesem Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Następnie po 
zmianach administracyjnych w Polsce został Prezesem Zarządu Miejskiego Związku. Pan 
płk Antoni Jelec opracował listę poległych i  pomordowanych płocczan w drugiej wojnie 
światowej.  Na  podstawie  tego  opracowania  w  2001  roku  została  odsłonięta Tablica 
upamiętniająca  płocczan  poległych  i  pomordowanych  w  drugiej  wojnie  światowej,  na 
frontonie  Kościoła  św.  St.  Kostki.  Tablica  ta  dzięki  staraniom  Pana  Jelca  i  nowym 
informacjom  jest  cyklicznie  uzupełniana.  W  tym  roku  jest  już  przygotowana  do 
odsłonięcia  kolejna  tablica  uzupełniająca.  Płockie  wydarzenia  historyczne  dotyczące 
pierwszej  jak  i  drugiej  wojny  światowej,  ludzie  i  stacjonujące  pułki  w  Płocku,  dzięki 
inicjatywie  Pana  Jelca  oraz  Porozumienia  Organizacji  Kombatanckich,  są  ocalone  od 
zapomnienia  -   tablicami  i  nazwami  ulic.  Pan  Jelec  inicjował  na  dwóch  płockich 
cmentarzach  wyznaczenie  kwater  dla  zasłużonych  kombatantów.  Pan  Pułkownik 
zaangażował się także w projekty związane z opieką zdrowotną płockich kombatantów. 
Odznaczony wieloma medalami i odznaczeniami m.in. otrzymał: Krzyż Oficerski, Krzyż 
Komandorski  Odrodzenia  Polski,  Medal  Laude  Probus  za  działalność  dla  płockich 
kombatantów z okazji  piętnastolecia Porozumienia Organizacji Kombatanckich. 
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Kolejną  z  odznaczonych  osób  będzie  Pan  Lech  Mossakowski.  Pan  kpt.  Lech 
Mossakowski ps. „Zawieja”, żołnierz AK ur. 21 października 1919 roku w Pułtusku. W 
1924 roku wraz z rodzicami zamieszkał w Niegłosach pod Płockiem, gdzie ojciec został 
dyrektorem  szkoły  rolniczej.  We  wrześniu  1939  roku  jako  podchorąży  saper  bronił 
Warszawy na Pradze. Następnie z plutonem budowlanym budował  bunkry w Modlinie. W 
grudniu  1939  roku  był  współtwórcą  w  powiecie  płockim  POZ  Racławice.  Działał  w 
komórce kontrwywiadu, której zadaniem było zorganizowanie punktów przerzutowych dla 
osób zagrożonych oraz pomocy dla ich rodzin. Taki punkt przerzutowy był w Brochocinie 
pod  Płockiem.  W  sprawie  przerzutów  organizacja  współpracowała  z  podoficerami  z 
płockiego 4 Pułku Strzelców Konnych i 8 Pułku Artylerii  Lekkiej.  Pan Mossakowski był 
przerzucany w różne miejsca,  najpierw w sandomierskie,  potem na ziemie zachodnie 
m.in.  do  miast:  Żary,  Trzebnica,  Wrocław,  Warszawa.  Ranny  podczas  ucieczki  przed 
gestapo.  Skazany  zaocznie  przez  okupanta  na  śmierć.  Po  wojnie  poszukiwany  przez 
NKWD. W 1991 roku był jednym z 4 inicjatorów, obok Pana Jana Nowaka, Antoniego 
Jelca i Jana Gorczycy, powołania w Płocku Porozumienia Organizacji Kombatanckich jako 
nielicznej  w  Polsce  organizacji,  która  połączyła  prawie  wszystkie  stowarzyszenia 
kombatanckie w Płocku. Jest prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód Płocki, 
jest także członkiem Zarządu Głównego. Po zmianach  ustrojowych w Polsce był powołany 
przez Urząd ds. Kombatantów na szefa Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej w Płocku. 
Inicjator  budowy  pomnika  upamiętniającego  żołnierzy  AK na  cmentarzu  przy 
ul.Kobylińskiego.  Pan  Mossakowski  był  także  inicjatorem  powołania  w  1997  roku 
Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej, którego naczelna siedziba znajduje się w Płocku, 
przy  Zarządzie  Obwodu  Płockiego  Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej. 
Pierwsze młodzieżowe Koło  Towarzystwa Przyjaciół  Armii  Krajowej powstało  w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku i  przy Zespole 
Szkół Ekonomiczno – Kupieckich, a następnie na terenie Polski, m.in. W Szamotułach, w 
Poznaniu,  Środzie  Wielkopolskiej,  Ostrowie  Wielkopolskim,  Gdańsku.  Pan  Lech 
Mossakowski jest bardzo mocno zaangażowany w sprawy dotyczące kombatantów i wdów 
po kombatantach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Organizował dla nich 
pomoc materialną oraz rzeczową. Odznaczony wieloma medalami i odznaczeniami, m.in. 
Złotym Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Pro Memoria. 
I  czwarte  dzisiejsze  odznaczenie,  którego  wręczenie  przegłosowaliśmy  – 
Rzymskokatolickiej  Parafii  św.  Stanisława  Kostki  w  Płocku.  Krótka  historia 
Stanisławówki.  Historia kaplicy św. Stanisława Kostki w Płocku rozpoczęła się w 1907 r., 
kiedy  to  ksiądz  prałat  Ignacy  Lasocki  zakupił  część  gruntów  dawnego  folwarku 
pobenedyktyńskiego  z  przeznaczeniem  na  zakład  wychowawczy  dla  ubogiej  młodzieży. 
Zakład przyjął nazwę Stanisławówka, a stajnia wybudowana pod koniec XIX wieku, w roku 
1913 została przebudowana na kaplicę. Stanisławówkę prowadziły najpierw siostry szarytki – 
Zgromadzenie  Sióstr  Miłosierdzia  św.  Wincentego  a  Paulo,  następnie  siostry  służki  – 
Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, aż wreszcie salezjanie – Towarzystwo św. 
Franciszka Salezego. Od samego początku miejsce to, jak zanotował abp. A. J. Nowowiejski 
było przeznaczone, cytuję „...dla wychowywania w nim biednych chłopców, którzy tu mają 
internat  i  warsztaty  rzemieślnicze;  młodzież  przychodnia  w  niedzielę  i  w  ogóle  w  dni 
świąteczne  ma tu  swoje  oratorium”.  Dnia  13  listopada 1930 r.  bp płocki  Antoni  Julian 
Nowowiejski w oparciu o kaplicę i zakład Stanisławówka erygował parafię św. Stanisława 
Kostki.  Była to druga po kościele św. Bartłomieja świątynia parafialna w Płocku. Parafia 
powierzona została księżom salezjanom, którzy na teren diecezji płockiej przybyli w 1923 
roku. W latach 1929 – 1939 kaplica św. Stanisława była także kościołem garnizonowym dla 
jednostek Wojska Polskiego stacjonujących w Płocku: 4 Pułku Strzelców Konnych i 8 Pułku 
Artylerii  Lekkiej.  Po  zakończeniu  okupacji,  co  prawda  przestał  istnieć  sierociniec,  ale 
salezjanie wrócili  do kościoła i na teren Stanisławówki, gdzie istniała bursa z pracownią 
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stolarską. W 1952 roku Zakład Wychowawczy Stanisławówka został przejęty przez władze 
komunistyczne,  ale  pomimo  braku  sierocińca  Stanisławówka  zawsze  otwarta  była  dla 
młodzieży,  która  przez  lata  korzystała  z  bogatej  oferty  nie  tylko  religijnej,  ale  także 
kulturalnej czy sportowej. Działalność taka podyktowana była troską o pełne wychowanie 
młodego pokolenia. W budynku po byłym sierocińcu znajdowały się sale katechetyczne, do 
których uczęszczały dzieci i młodzież w okresie, gdy lekcje religii nie mogły odbywać się w 
szkołach. Obecnie Stanisławówka jest nadal miejscem, w którym dzieci i młodzież mogą 
znaleźć przyjazne sobie miejsce. Sercem działalności młodzieżowej w parafii jest Oratorium 
św.  Dominika  Savio  oraz  Duszpasterstwo  Akademickie  „Petroklezja”   i  świetlica  „Nasz 
Domek”.  Oratorium  między  innymi  realizuje  różnorodną  pomoc  dla  młodzieży  i  dzieci, 
szczególnie potrzebujących, działalność świetlicowo – rekreacyjną, sportową i turystyczną, 
kształtowanie  postaw  obywatelskich  i  społecznych  oraz  rozwijanie  własnej  działalności 
różnego  typu:  muzycznej,  teatralnej,  filmowej,  turystycznej,  literackiej,  plastycznej  itp. 
Salezjańskie  Duszpasterstwo  Akademickie  „Petroklezja”  zostało  założone  w  październiku 
1970 roku przez ks. Henryka Szydlika „Halicz”. Młodzież spotykała się co najmniej dwa razy 
w tygodniu. W spotkaniach często uczestniczyli  zapraszani goście, zarówno księża, jak i 
osoby  świeckie  –  misjonarze,  bibliści,  psycholodzy.  Przy  „Petroklezji”  działała  również 
studencka „Oaza”. Młodzież spędzała wspólnie wolny czas poświęcając go na relaks, wspólną 
zabawę,  odpoczynek.  Organizowano  „Andrzejki”,  „Ostatki”,  „Sylwestra”  czy  imprezy 
imieninowe.  Wakacje  młodzież  spędzała  razem  na  obozach,  rajdach.  W  okresie  nauki 
organizowano dla młodzieży dodatkowe formy kształcenia, takie jak kursy językowe. Przy 
Duszpasterstwie działały drużyny siatkówki i koszykówki oraz piłki nożnej. „Petroklezja” to 
również wspólne pielgrzymki, szczególnie na Jasną Górę. Kształtowanie młodego człowieka 
opierało się również na bliskości z ludźmi kultury. Do Duszpasterstwa zapraszano aktorów, 
muzyków, mistrzów pióra. Przy „Petroklezji” działał zespół muzyczny SPES, który brał udział 
w  różnych  uroczystościach.  Zespół  zapoczątkował  tradycję  organizowania  na  płockiej 
Stanisławówce „Cecyliady” -  przeglądu piosenki  religijnej.  „Petroklezja”  prowadziła  także 
działalność charytatywną. W latach 80-tych, w okresie kryzysu gospodarczego w Polsce, 
młodzież  aktywnie  pomagała  przy  rozdzielaniu  darów  –  żywności,  środków  piorących  i 
odzieży, przeznaczonych dla parafian i poszkodowanych przez powódź. Grupa charytatywna 
pomagała również w aptece leków zagranicznych, które były przywożone głównie z Francji.
„Petroklezja” stanowiła unikalne forum dyskusji i wyrażania poglądów na tematy społeczne i 
polityczne.  Inną  grupą  działającą  przy  Stanisławówce  jest  Stowarzyszenie  Lokalnej 
Salezjańskiej  Organizacji  Sportowej  SL  SALOS,  którego  podstawowym  celem  jest 
propagowanie w środowisku lokalnym kultury fizycznej i sportu poprzez aktywizację dzieci i 
młodzieży.  We  wrześniu  każdego  roku  odbywają  się  Ogólnopolskie  Igrzyska  Młodzieży 
Salezjańskiej,  w których bierze udział  również młodzież z Płocka.  Młodzież rywalizuje w 
takich dyscyplinach sportowych jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa i tenis 
stołowy. W Igrzyskach bierze udział około 1000 młodych sportowców z całej Polski. W roku 
2011  z  Płocka  wyruszyło  88  młodych  zawodników  i  zawodniczek  z  trenerami.  Młodzi 
sportowcy zdobyli: 3 złote medale, 6 srebrnych medali i 2 brązowe. W klasyfikacji generalnej 
zajęli 1 miejsce wśród 38 stowarzyszeń lokalnych. Od 1998 roku przy Parafii św. Stanisława 
Kostki działa 5 płocka drużyna harcerek „Polana” im. Anny Jenke. W drużynie działają cztery 
zastępy: Orlice,  Rusałki,  Stokrotki  oraz zastęp harcerek starszych i  zastęp zastępowych 
Wrzos. Kościół św. Stanisława Kostki w latach 80 był kolebką płockiej „Solidarności”. W czasie 
stanu wojennego odbywały się msze za ojczyznę gromadzące setki płocczan. W 1989 roku 
przy  Stanisławówce  powstała  Wspólnota  Wiary  i  Światła.  Wiara  i  Światło  to  ruch 
wspólnotowy, w centrum którego znajdują się osoby z upośledzeniem umysłowym, a wokół 
nich skupiają się ich rodzice i przyjaciele. Wiara i Światło ma pomóc osobie upośledzonej 
wydobyć się z izolacji, otworzyć się na innych. Przy „Stanisławówce” działa jeszcze wiele 
innych grup i wspólnot salezjańskich, które odgrywają w życiu codziennym mieszkańców 
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Płocka ważną rolę.  Kościół  św. Stanisława Kostki  nieprzerwanie  związany jest  z  historią 
naszego miasta i Mazowsza. Z jego historią splatały się losy wielu płocczan, a szczególnie 
młodych  ludzi  szukających  w  nim wsparcia  duchowego,  pomocy,  opieki.  Na szczególne 
podkreślenie  zasługuje  działalność  świetlicy  „Nasz  Domek”,  która  skupia  się  na  pomocy 
pedagogicznej  wspierającej  wychowanie  dzieci  według  wskazówek  ks.  Bosko.  Działania 
świetlicy  głównie  opierają  się  na  pomocy  młodzieży  w  nauce,  kursach  językowych, 
współpracy z kadrą wychowawczą i nauczycielską szkół płockich oraz organizacji programów 
profilaktycznych przy współpracy Urzędu Miasta oraz placówek wychowawczych na terenie 
Płocka. Ponadto klub organizuje wycieczki, wyjazdy wakacyjne, zimowe, szkolenia kadry, 
wolontariatu, które wzbogacają rozwój osobisty mieszkańców Płocka.  
Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o krótki rys i krótkie uzasadnienie wręczenia medali 
„Zasłużony dla Płocka” dla trzech Panów: Pana Marka Gajewskiego, Pana Antoniego Jelca, 
Pana  Lecha  Mossakowskiego  oraz  dla  Parafii  Rzymskokatolickiej  Stanisławówka.  W tym 
momencie  proszę  Pana  Prezydenta,  żeby razem ze  mną  dokonał  wręczenia  medali  dla 
wyróżnionych Państwa, a wszystkich Państwa bardzo proszę o powstanie.”

Panu Markowi Gajewskiemu, Panu Antoniemu Jelcowi, Panu Lechowi Mossakowskiemu oraz 
na  ręce  Księdza  Stanisława  Szestowickiego  Proboszcza  Rzymskokatolickiej  Parafii  św. 
Stanisława Kostki zostały wręczone medale „Zasłużony dla Płocka” nadane przez Radę Miasta 
Płocka. Medale wręczyli: Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka oraz Pan 
Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Antoniemu 
Jelcowi. 

Pan Antoni  Jelec  powiedział:  „Panie  Przewodniczący,  Wysoka Rado,  Panie  Prezydencie, 
Panowie Wiceprezydenci i  wszyscy obecni na dzisiejszej uroczystości! Spotkało nas tutaj 
naprawdę w naszym życiu bardzo duże wyróżnienie. Kombatanci w wielu przypadkach byli 
odznaczani i tych odznaczeń mamy, powiedziałbym, mnóstwo. Ale otrzymanie odznaczenia z 
rady  narodowej  „Zasłużony  dla  Płocka”  jest  naprawdę  szczególnym  wyróżnieniem.  My 
kombatanci,  daj  Boże, byliśmy ostatnimi kombatantami w Polsce,  jest  nas już  niedużo, 
zostało, ale nie zajmujemy się bardzo polityką, a zajmujemy się tą naszą przeszłością, tą 
naszą walką i to co nas czekało, spotykało po wojnie. I tutaj chcę do dnia dzisiejszego parę 
słów powiedzieć. Bardzo dobrze nam się współpracowało z każdą radą i z każdym urzędem 
miejskim, jaki  był  w Płocku. Bardzo dobrze współpracowaliśmy z ostatnim Prezydentem 
Miasta Płocka. I jak to u nas jest, zmieniają się sytuacje polityczne, staliśmy, byliśmy w 
komitecie  wyborczym  poprzedniego  Prezydenta.  A  dlaczego?  -  Nie  ze  względu  na 
przekonania, tylko ze względu na to, że obiecał nam dać, polepszyć warunki bytowe naszych 
organizacji. To było tym powodem, że staliśmy za nim. I mówię szczerze, naprawdę szczerze, 
Panie Prezydencie, jestem bardzo zbudowany Panem za wystąpienie na nas z wnioskiem, 
pomimo że jakby nie staliśmy za Panem, że jest Pan Prezydentem wszystkich Polaków. Tak 
to odebraliśmy. To jest nasze szczególne Panu podziękowanie. O tym, o czym chciałem 
powiedzieć, było powiedziane w tych naszych życiorysach. Zajmowaliśmy się społecznie. I 
widzicie Państwo, w jakim stanie, ja jeszcze udaję tego zdrowego, ale moi koledzy, nie chcę 
tutaj jakoś źle o nich mówić, nie, bardzo dobrze właśnie, że ledwie żywi, trudno im jest 
mówić,  a  jeszcze  pracują  społecznie  prowadząc  organizacje  kombatanckie.  To  jest, 
powiedziałbym, żywy przykład jak kombatanci pracują społecznie. Chodzić nie mogą, mówić 
nie mogą, ale społecznie pracują. Za to zostali wyróżnieni. Wzruszony jestem na tyle, że to 
co chciałem powiedzieć nie bardzo mi wychodzi. Jeszcze raz dziękuję bardzo Radzie, jak 
usłyszałem,  za  jednogłośne  nas  wyróżnienie,  Panu  Prezydentowi  za  postawienie  tego 
wniosku.  I  dodaję,  że  nowa ekipa  w Urzędzie  Miasta  zajmuje  się  nami  tak  samo,  jak 
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zajmowała się poprzednia. Nie mamy żadnych większych problemów. Czasem one idą dosyć 
powolnie. Na przykład już trzeci rok walczę, to jeszcze muszę podkreślić, trzeci rok walczę o 
nazwanie jednej z ulic w Płocku ulicą Kazimierza Otapa. To jest żołnierz, który 2 maja – 
mamy Święto Flagi 2 maja – i tenże płocki żołnierz 2 maja na Kolumnie Zwycięstwa w 
Berlinie wieszał polską białą flagę. To była najwyższy moment najwyższej chwały tej naszej 
polskiej flagi, kiedy zawisła na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie.  Trzeci rok już staram się o 
to, żeby jemu przeznaczyć jedną z ulic w Płocku. Jak do tej pory mnie to nie wychodzi. 
Uprzejmie proszę i bardzo proszę Wysoką Radę jak na dzień dzisiejszy o załatwienie nam 
tego punktu. Ten człowiek zasłużył się spośród nas wszystkich najbardziej. Dziękuję bardzo.” 

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Księdzu 
Stanisławowi Szestowickiemu Proboszczowi Rzymskokatolickiej Parafii św. Stanisława Kostki. 

Ksiądz Stanisław Szestowicki Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Stanisława Kostki 
powiedział: „Szanowna Pani Poseł! Panie Prezydencie! Czcigodna Rado Miasta na czele z 
Panem Przewodniczącym i wszyscy zgromadzeni! Dla mnie to wielki zaszczyt, że imieniem 
współbraci, którzy pracowali tutaj w Płocku przez wiele lat, że nagrodę Zasłużony dla miasta 
Płocka  mogę  odbierać  w  tak  szacownym  towarzystwie  obecnych  tutaj  właśnie  Panów. 
Imieniem tych wszystkich salezjanów, którzy tu pracowali, tych którzy jeszcze żyją i którzy 
nie żyją, pragnę bardzo serdecznie podziękować za dostrzeżenie tej pracy, która była tutaj 
wykonywana.  Ja  w  Płocku  jestem  krótko,  ale  już  znam  wiele  osób  związanych  ze 
Stanisławówką.  Nawet  tutaj  również  obecnych.  I  po  prostu  cieszy  to,  że  ten  system 
wychowawczy zdaje egzamin, że rzeczywiście w oparciu o system wychowawczy św. Jana 
Bosko możemy wychowywać gorliwych chrześcijan, dobrych obywateli.  A św. Jan Bosko 
zawsze mówił, że jeżeli jest ktoś gorliwym chrześcijaninem, to na pewno będzie dobrym 
obywatelem. Kiedy przyszedłem do Płocka przed kilkoma miesiącami razem jeszcze z dwoma 
innymi współbraćmi, to na spotkaniu naszej wspólnoty powiedziałem, że wchodzimy w trud 
przeszłych pokoleń, którzy zapisali w Płocku piękną kartę, a więc dzięki temu mamy dobry 
start. I zachęcałem siebie i współbraci wtedy, abyśmy rzeczywiście patrząc na ich pracę, na 
ich zaangażowanie, zechcieli ten trud podjąć. Dziękując za dostrzeżenie naszej pracy pragnę 
też w pewnym sensie złożyć deklarację – będziemy starali się rzeczywiście to dzieło św. Jana 
Bosko kontynuować, ażeby ono tak jak do tej pory przynosiło w tym środowisku dobre 
owoce, by dobre owoce przynosiło dalej. Dziękuję jeszcze raz i szczęść Boże.”        

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Elżbiecie 
Gapińskiej Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pani  Elżbieta Gapińska  Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej powiedziała: „Panie 
Przewodniczący!  Drodzy Zasłużeni  dla  Miasta  Płocka!  Wszyscy,  którzy Państwo jesteście 
obecni na dzisiejszej sesji macie na pewno, niewątpliwie tak jak ja, wielki uczestniczyć w 
niej, ponieważ osoby, które są dzisiaj wyróżnione tytułem Zasłużony dla miasta Płocka oraz 
Stanisławówka, to są naprawdę godni tego miana. Wszystko to co chciałam powiedzieć na 
temat Państwa, zostało już powiedziane wcześniej i odczytane przez Pana Przewodniczącego 
w uzasadnieniu tych wniosków. Ja tylko chciałabym ze swojej strony bardzo serdecznie 
pogratulować i powiedzieć, że na pewno jako płocczanie jesteśmy z Was wszystkich bardzo 
dumni. Życzymy Wam dalszych sukcesów i dużo, dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.”    

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

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział:  „Panowie Zasłużeni  dla 
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Płocka! Panie Przewodniczący! Pani Poseł! Wysoka Rado! Szanowni Goście! To wyjątkowy 
moment w historii Płocka. Płock dostrzega, Płock honoruje osoby, które zasłużyły się dla 
historii  swojego  miasta  walcząc  za  ojczyznę,  ale  też  oddając  swoje  lata,  często 
najpiękniejsze,  a  później  kolejne,  służbie  swojej  najbliższej  ojczyźnie,  naszemu miastu. 
Cieszę się, że dzisiaj historia, ta piękna bohaterska historia polskiego narodu, historia Płocka, 
spotyka  się  z  teraźniejszością  i  przyszłością.  Bo  z  jednej  strony  –  walka  za  ojczyznę, 
bohaterstwo, przelanie krwi, z drugiej strony – praca z młodzieżą, czy to z jednej strony tu w 
konkursie, czy ta codzienna, często niełatwa z młodzieżą, która tego tak bardzo potrzebuje. 
Bardzo cieszę się i jako Prezydent jestem dumny, że mogę w imieniu płocczan uczestniczyć w 
tej uroczystości.  Jestem dumny i  cieszę się, że Stanisławówka od wielu, wielu lat,  jako 
wychowanek Stanisławówki nie chcę wracać do tego, co Pan Przewodniczący przeczytał, ale 
każdy  rok  pracy  na  rzecz  społeczności  Płocka,  tej  Parafii  i  księży  tam  pracujących, 
rzeczywiście  zasługuje  jak  najbardziej  na  ten  honor  i  to  wyróżnienie.  Bardzo,  bardzo 
dziękuję.”     

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka ogłosił 15 minutową przerwę w 
obradach (od godz. 1040 do godz. 1055). Pan Przewodniczący poinformował, że obrady po 
przerwie będzie prowadził Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka. 

Obrady zostały wznowione o godz. 1110. 

Ad pkt 3

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 – 18, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących).

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

Ad pkt 4

Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2008 – 2012  
w roku 2011 stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu. 

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionej informacji. 

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poddał  pod  głosowanie 
Informację z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2008 – 2012 w 
roku 2011.
Wynik głosowania: 
za - 19
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania informacja została przyjęta. 
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Następnie Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka Płocka poddał pod 
głosowanie wnioski dotyczące wprowadzenia zmian do porządku obrad XXIII Sesji  Rady 
Miasta Płocka: 

• wniosek  dotyczący  poszerzenia  porządku  obrad  o  projekt  uchwały 
zmieniającej uchwałę nr 348/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 
2012 roku (druk nr 387)

Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr  387 został wprowadzony do porządku obrad w 
pkt 8 jako ppkt 15.
(kserokopia pisma z dnia 18.04.2012 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu)

• wniosek dotyczący poszerzenia porządku obrad o pkt „Przyjęcie protokołu z 
obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka z 27 marca 2012 roku”

Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Punkt: Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka z 27 marca 2012 roku został 
wprowadzony do porządku obrad jako pkt. 7a. 

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XXIII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się 
następująco:  
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:
1/ Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wręczenie medali „Zasłużony dla Płocka”:
- Panu Antoniemu Jelcowi 
- Panu Markowi Gajewskiemu
- Panu Lechowi Mossakowskiemu
- Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Stanisława Kostki w Płocku.
3/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4/ Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2008 – 
2012 w roku 2011.
5/  Informacja z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w 
latach 2009 – 2014 w roku 2011.
6/ Realizacja budownictwa mieszkaniowego w mieście Płocku (wydatki z budżetu miasta 
Płocka oraz Spółek MZGM-TBS, MTBS, ARS) w latach 2010, 2011 oraz plany na lata 
następne. 
Przedstawienie  kosztów,  standardu  oraz  ilości  oddanych  mieszkań.  Wykaz  wolnych 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe w zasobie w/w spółek i miasta Płocka.
7/Sprawozdanie  z  realizacji  rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
7a/Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka z 27 marca 2012 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miast Płock na lata 2012-2050 (druk 
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nr 384),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 (druk nr 385),
3. zawarcia z Wojewodą Mazowieckim porozumień w sprawie realizacji zadań w ramach 

rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 roku (druk nr 
374),

4. określenia  zadań  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  przeznaczenia  na  nie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2012 
(druk nr 375),

5.  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2011 rok (druk nr 376),
6. zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku, 

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 (druk nr 377),
7. przyjęcia  Programu na rzecz  osób niepełnosprawnych pod nazwą „Asystent osoby 

niepełnosprawnej” (druk nr 378),
8. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2012 (druk nr 

379),
9. pozbawienia części ulic kategorii dróg publicznych oraz ustalenia przebiegu i zaliczenia 

wybranych dróg położonych na terenie miasta Płocka do kategorii dróg publicznych 
gminnych (druk nr 380), 

10. zmiany  nazwy  ulicy oraz zwolnienia z opłat za wymianę praw jazdy i dowodów 
rejestracyjnych związanych  z tą zmianą (druk nr 381),

11. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 382),

12. ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia 
artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody (druk nr 383),

13. uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (druk nr 321),
14. sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały (druk nr 386),
15. zmieniająca uchwałę nr 348/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku 

(druk nr 387).
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 XXIII Sesji Rady Miasta Płocka.

W tym miejscu obrad zebrani zrealizowali pkt 6 porządku obrad. 

Ad pkt 6

   Realizacja budownictwa mieszkaniowego w mieście Płocku (wydatki  z budżetu miasta  
Płocka oraz Spółek MZGM-TBS, MTBS, ARS) w latach 2010, 2011 oraz plany na lata  
następne.  Przedstawienie  kosztów,  standardu  oraz  ilości  oddanych  mieszkań.  Wykaz  
wolnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe w zasobie w/w spółek i miasta Płocka 
stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu. 

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
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Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o pkt 6, bo nie 
pamiętam, czy mieliśmy pkt 5. (Pan Tomasz Korga powiedział: „Zaraz będzie.”) Proszę 
w takim razie w odniesieniu do tego materiału przygotowanego w zakresie działalności 
spółek o uszczegółowienie pewnych informacji, ponieważ takich informacji na komisji nie 
otrzymaliśmy. Chodzi o Synagogalna Office Center. Jest tutaj szacowany koszt inwestycji 
określony na poziomie 9 mln zł i ilość 27 mieszkań. Wcześniej na Komisji Gospodarki 
Komunalnej, kiedy omawialiśmy sprawozdanie przedstawione przez Wiceprezesa Spółki 
à propos sytuacji w ARS i ekonomicznego rozliczenia Spółki, Pan Prezes przedstawił, że 
zmienia się koncepcja zagospodarowania Synagogalna Office Center. W związku z tym 
proszę mi powiedzieć, ponieważ trzy kondygnacje, stwierdził że trzy kondygnacje miały 
być przeznaczone pod mieszkania, czy te 27 mieszkań to już jest ta ilość mieszkań, która 
została w wyniku tej aktualizacji,  zmiany koncepcji,  zmieniona,  i  jaki  jest szacowany 
koszt inwestycji. Ponieważ Pan Prezes mówił, że będzie to mniejszy koszt i niestety nie 
potrafił  określić  jaki,  jako  Wiceprezes Spółki,  i  jedna z  poważniejszych inwestycji,  w 
związku z tym proszę nam określić, jaki jest szacowany koszt inwestycji, bo Państwo 
wpisaliście starą kwotę, która, Pan Prezes twierdził, że jest nieaktualna. To jest jedno. I 
teraz  druga  kwestia.  Są  oczywiście  wymienione  lokalizacje  wolnych  terenów  pod 
budownictwo  mieszkaniowe.  I  tutaj  jakby  również  nie  było  nam  przedstawionej 
informacji, jakie miasto ma ewentualnie plany co do zagospodarowania tych terenów i 
jakie inwestycje będą realizowane. Czy będzie to jeszcze budownictwo wielorodzinne, czy 
będą propozycje budownictwa jednorodzinnego. Bo część z tych gruntów jest również 
przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne.  A jeśli  nie,  to  czy Państwo planujecie 
jakąś sprzedaż którejś z tych działek, ponieważ Panowie Prezesi nie powiedzieli nam, czy 
będą  planowane  jakieś  sprzedaże  działek.  I  to  na  razie  tyle.  Przepraszam,  jeszcze 
uzupełnię tylko. Kwestia oczywiście - Miodowa Jar. Są perturbacje pewne z wykonawcą. 
Proszę mi powiedzieć, czy już firma gostynińska zakończyła realizację tej inwestycji  i 
został dokonany odbiór tego budynku. I druga kwestia – budynek socjalny, który jest 
wykonywany przy ul. Popłacińskiej. Proszę nas poinformować, czy są jakieś problemy z 
wykonawcą na tym etapie.  ”  

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu 
Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Jeśli chodzi 
o te tereny pod budownictwo, czyli potencjalne zagospodarowanie i kolejne inwestycje – 
jest to  pierwsze takie zastawienie pokazujące te najbardziej  możliwe i  najbliżej,  jeśli 
chodzi  o  czasokres,  do  realizacji  tereny,  natomiast  brak  jeszcze  szczegółów 
finansowych. Stąd też to dopiero będzie rozstrzygane na etapie konstruowania budżetu 
na lata następne, czyli które z tych działek będą konkretnie wykorzystane i pod jakiego 
typu inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym realizowanym przez gminę 
Płock.  Przyczynkiem do powstania tej  listy  była także próba zlokalizowania kolejnych 
budynków  komunalnych,  w  tym  także  spełniających  funkcje  socjalne,  z  lokalami 
socjalnymi. Także, myślę, ten okres, czyli czas dzisiejszy, to jeszcze jest za wcześnie, 
żeby  powiedzieć,  który  z  tych  terenów  będzie  realizowany  w  pierwszej  kolejności. 
Natomiast, jeśli chodzi o kosztorys Synagogalnej Office Center i przekształcenia, zmiany 
funkcji  tego  budynku  na  lokale  mieszkalne,  to  tak  jak  Pani  powiedziała,  ten  etap 
koncepcji,  który jest,  nie  jest  zbyt  szczegółowym. Czyli  nie  posiadamy informacji  ze 
Spółki na temat dokładnych szacunków finansowych tej inwestycji i ilości kondygnacji, 
zapełnienia, czy też metrażu. Były tylko wstępne koncepcje i sposoby zagospodarowania 
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tego budynku, który jest w budowie. Natomiast, jeśli chodzi o zaawansowanie inwestycji 
na Miodowej Jar i Popłacińskiej, poproszę Prezydenta Lewandowskiego o odpowiedź.”    

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  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  budowę  budynku  na  ul.  Popłacińskiej, 
harmonogram rzeczowo – finansowy jest zachowany. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy 
z  wykonawcą.  Jeżeli  chodzi  o  budynek  na  Miodowej  Jarze  budynek  został  odebrany. 
Wartość kary umownej, jaka została określona, to jest kwota 570 tys. zł. Wykonawca 
wystawił fakturę. Dokonaliśmy potrącenia. Liczymy się z faktem wejścia na drogę sądową 
przez wykonawcę. Dziękuję bardzo.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy to może nie tyle pytanie, jakby taka 
dygresja mała. Bo jeśli Pan Prezydent Buczkowski mówi o tym, że jest za wcześnie, jeśli 
chodzi  o te  chociażby grunty które  są,  wolne tereny przeznaczone pod budownictwo 
mieszkaniowe,  czy  to  budownictwo  jednorodzinne,  czy  też  wielorodzinne,  jeśli  Pan 
Prezydent twierdzi, że za wcześnie jest wyrokować o tym, to tak się zastanawiam. Bo 
jeśli Państwo mówicie o tym, że materiał został dopiero stworzony, ten materiał Państwo 
jakby sami z własnej intencji nie stworzyliście, bo on został spisany z uwagi na wniosek 
jednej z komisji merytorycznych, która taki temat wpisała sobie do planu pracy komisji, 
w związku z tym został wywołany przez radnych, i jeśli te 15 miesięcy nie wystarczyło 
Państwu na to, żeby zweryfikować pewne plany i zanalizować te grunty, także jeśli Pan 
mówi tym samym o tym, że są szukane nowe lokalizacje na budownictwo socjalne, to też 
chcielibyśmy  wiedzieć  o  jakich  gruntach  Państwo  myślicie.  Bo  tak  samo  jak  ta 
Popłacińska  wyszła  zupełnie  przypadkiem.  Pomimo  protestów  mieszkańców  Państwo 
zaczęliście budować ten budynek na terenie osiedla Radziwie. I tak samo nie mogę się 
zgodzić z tą sugerowaną przez Pana wstępną koncepcją Synagogalna Office Center. Jeśli 
Wiceprezes, który pełni obecnie, rozumiem, obowiązki Prezesa tej Spółki, nie potrafi tak 
naprawdę określić nam, jaka jest koncepcja, jaki jest koszt wykonania szacowany tej 
inwestycji, to coś tutaj jest chyba nie tak. To idzie chyba nie w tą stronę.”

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu 
Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Odnosząc 
się  do  pytania  Pani  radnej  dotyczącego  potencjalnych  terenów  pod  budownictwo 
socjalne, czy też to komunalne o podstawowym standardzie, to w dokumencie, który 
omawialiśmy już dwukrotnie, czyli: założenia do nowej polityki mieszkaniowej, tam na 
samym końcu tego dokumentu był załącznik, w którym część terenów dedykowanych pod 
budownictwo socjalne była wymieniona. Więc jeśli Pani radna przejrzała ten dokument, 
to tam te tereny były załączone. Oczywiście jest to wstępna lista, która ma rozpocząć 
pewną  dyskusję  i  konsultacje  pod  kątem dostępności  mediów,  kosztów inwestycji  w 
poszczególnych lokalizacjach.  Także  przy  konstruowaniu  budżetu  na  2013 rok myślę, 
czyli  już  niedługo za kilka miesięcy,  te  kwestie  będą rozstrzygnięte  i  zaproponujemy 
konkretną lokalizację, gdzie taki kolejny budynek, bądź to komunalny z częścią lokali 
socjalnych, bądź też stricte socjalny, powinien zostać wybudowany.”   

12



Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przypomniał radnym, że do 
przedłożonego  materiału  została  wprowadzona  autopoprawka  (autopoprawka  stanowi 
załącznik nr 10  do niniejszego protokołu).

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Proszę jeszcze o informację szczegółową, jak 
wygląda zagospodarowanie tej inwestycji, która jest już praktycznie na ukończeniu, przez 
Spółkę  MTBS -  jaki  był  pierwotny  termin zakończenia  tej  inwestycji  Złoty  Róg i  jak 
wygląda  sprzedaż  tych  mieszkań,  w  jaki  sposób  wygląda  zagospodarowanie  tego 
budynku i lokale użytkowe, wynajem.” 

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu 
Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Krzysztof  Buczkowski Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Mamy 
przedstawiciela  Spółki  na  sali.  Także  myślę,  że  udzieli  szczegółowych  i  najbardziej 
bieżących informacji.”

Pan  Jarosław  Kozanecki Zastępca  Dyrektora  ds.  Rozwoju  w  MTBS  Sp.  z  o.o. 
powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Koszt  inwestycji  Złoty  Róg wynosi 
około 22 mln zł. Nie zmienił on się od planowanych kosztów, które były na początku 
tworzenia planu finansowego tej inwestycji. Termin oddania mieszkań dla użytkowników 
to jest 30 czerwiec i termin ten będzie dotrzymany. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to wygląda 
to w tej chwili, że część lokali będzie rozliczonych w sprzedaży ze Spółką Vectra. W tej 
chwili  mamy  ponad  40  lokali  sprzedanych,  lokali  użytkowych  na  osiem  siedem jest 
sprzedanych. Nie wiem, czy Panią radną to usatysfakcjonowało.”   
 
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Mnie nie chodzi, proszę Pana, o termin oddania 
mieszkań do użytku, tylko chodzi mi o oddanie całej nieruchomości.”

Pan  Jarosław  Kozanecki Zastępca  Dyrektora  ds.  Rozwoju  w  MTBS  Sp.  z  o.o. 
powiedział: „Termin oddania nieruchomości w pierwotnej umowie był: koniec stycznia. Ze 
względów na pewne błędy, może nie tyle błędy, ale pewne sytuacje, które pojawiły się w 
trakcie realizacji inwestycji, ten termin za zgodą obydwu stron został przedłużany. To 
wynika  z tego, że były kłopoty przy wylewaniu rozmaitych... znaczy przede wszystkim 
posadzek pod garaż i parę jeszcze innych rzeczy. W każdym razie generalnie termin jest 
przedłużany, był przedłużany, za zgodą obu stron. To jest jak gdyby naturalne. Dlatego 
Spółka MTBS przy podpisywaniu umowy stworzyła taką furtkę, żeby między oddaniem 
przez wykonawcę a oddaniem lokali potencjalnym nabywcom, była pewna rezerwa, która 
jak  gdyby  zabezpieczy  nas  przed  jakimiś  nieprzewidzianymi  wypadkami,  których  nie 
można było przewidzieć 2 lata temu w momencie konstruowania umowy.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 
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Pani radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Szanowny Panie! Mieliśmy kilka komisji, nie 
wiem,  czy  Pan  sobie  przypomina,  chyba  na  każdej  z  tych  komisji,  na  której 
rozmawialiśmy na temat tych inwestycji prowadzonych między innymi przez MTBS, był 
Pan, reprezentował Pan Spółkę, i zadawałam pytania, czy termin oddania Złotego Rogu 
jest zagrożony, czy będzie przesunięcie tego terminu. Padała wówczas odpowiedź, że nie. 
Ja odszukam Panu te protokoły z Komisji Skarbu i Komisji Gospodarki Komunalnej, której 
jestem członkami, i Państwu to udowodnię, że zostałam wprowadzona wówczas w błąd. 
Bo Pan wtedy chyba podawał koniec marca tego roku jako termin ostateczny oddania tej 
nieruchomości.  A  patrząc  po  stanie  zaawansowania  w  miesiącu  grudniu,  który  był 
miesiącem, gdzie rzeczywiście był bardzo przyjazny klimat do tego, żeby kontynuować to 
budownictwo i patrząc na stan zaawansowania, kiedy nie widziało się tam pracowników 
na tej inwestycji, stąd miałam wątpliwości, czy zostanie ten termin dotrzymany.”

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu 
Jarosławowi Kozaneckiemu Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju w MTBS Sp. z o.o. 

Pan  Jarosław  Kozanecki Zastępca  Dyrektora  ds.  Rozwoju  w  MTBS  Sp.  z  o.o. 
powiedział:  „To  znaczy  ja  tylko  mogę  powiedzieć  jedno  –  termin  oddania  lokali  dla 
mieszkańców, dla potencjalnych nabywców, będzie dotrzymany i do 30 czerwca wszyscy 
nabywcy otrzymają klucze. Natomiast zawsze jest w inwestycjach tak, że robi się pewien 
zapas na wypadek różnych nieprzewidzianych sytuacji. Takie sytuacje wyniknęły na tej 
bardzo dużej i skomplikowanej inwestycji, która toczy się pod nadzorem Konserwatora 
zabytków  i  jasna  jest  sytuacja,  że  te  kilka  tygodni,  czy  kilka  miesięcy  może  się 
przydarzyć.  W  każdym  razie  nie  ma  problemu  z  tym,  żeby  mieszkańcy  i  nabywcy 
otrzymali klucze w terminie ustalonym przez nas i przez nich. To jest jak gdyby jedna 
sprawa.  Druga  sprawa  jest  taka,  że  ja  wielokrotnie  podkreślałem  na  komisjach, 
wielokrotnie  podkreślałem,  że  my  nie  planujemy  przedłużenia  terminu  i  jak  gdyby 
wynikające z przyczyn, które na przykład leżą na przykład po stronie wykonawcy. To jest 
podstawowa rzecz. To przedłużenie terminu wynikało z przyczyn bardzo obiektywnych, 
których trudno było przewidzieć nawet jeszcze kilka miesięcy, kiedy rozmawialiśmy o tym 
na komisji.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani  radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Tak,  przyczyną  obiektywną  było  to,  że  w 
miesiącu  grudniu  brak  było  pracowników  pomimo  sprzyjających  warunków 
atmosferycznych. Naprawdę, Panie Prezesie, bardzo sprzyjająca okoliczność. Natomiast 
chcę powiedzieć jedno. Pytam się publicznie, dlaczego w przypadku Miodowej Jar, braku 
dostosowania się wykonawcy do przyjętego wcześniej terminu realizacji  tej  inwestycji 
liczymy kary umowne, a w przypadku inwestycji prowadzonej przez MTBS w zakresie 
Złotego Rogu nie liczymy kar umownych, nie wiem, bo to jest inny wykonawca, inna 
firma,  inne  układy Państwo macie.  Ja  nie  rozumiem na czym to  polega.  Jeśli  został 
przyjęty pewien termin,  to  z jakiego powodu ciągle przesuwacie.  Sam Pan mówi,  że 
można przesuwać kilka miesięcy. Fajnie, możemy i rok przesunąć, tylko czy na tym to 
powinno polegać?” 

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu 
Jarosławowi Kozaneckiemu Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju w MTBS Sp. z o.o. 
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Pan  Jarosław  Kozanecki Zastępca  Dyrektora  ds.  Rozwoju  w  MTBS  Sp.  z  o.o. 
powiedział: „Znaczy Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! To w ogóle nie jest tak, jak 
Pani radna mówi. Jeszcze raz podkreślam – ta inwestycja była obarczona bardzo dużym 
ryzykiem.  To  ryzyko  spowodowane  było  kilkoma  czynnikami  od  samego  początku  – 
Konserwatorem Zabytków, pewną specyfiką budowy tej inwestycji. Trzeba wiedzieć, że 
na podwórku mamy budynek Sienkiewicza 65, który musi być skrzętnie omijany. Być 
może  go  kiedyś  wyremontujemy.  Wyniknęły  obiektywne  przyczyny  i  dla  tych 
obiektywnych przyczyn termin oddania budynku przez wykonawcę w pierwotnej umowie 
do terminu oddania lokali dla mieszkańców, dla nabywców, jak gdyby rozchodził się. To 
znaczy – od marca mniej więcej do czerwca. Te trzy miesiące to jest termin, który sobie 
dajemy na to,  żeby wprowadzić  różnego rodzaju  zabezpieczenia  na wypadek jakichś 
sytuacji,  których  nie  można  było  przewidzieć  wtedy.  Tak  samo,  jak  nie  można  było 
przewidzieć ich jeszcze kilka miesięcy temu. Są takie sytuacje, które naprawę jest trudno 
określić przy tego typu skomplikowanej inwestycji, nie wiem, dwa lata temu. Ja chcę 
Państwu powiedzieć, że ta inwestycja była robiona, była planowana bodajże w 2010, czy 
2009  roku.  I  na  tej  podstawie  trudno  było  przewidzieć  pewne  rzeczy.  I  stąd  ta 
rozbieżność.  Ona była świadomie przez  Spółkę podjęta,  że  może być  tak,  że termin 
zakończenia  inwestycji  nie  zostanie  wykonany  prawidłowo,  to  znaczy  prawidłowo  – 
według wstępnych szacunków, czyli gdzieś tam w lutym, w marcu, tylko że będzie lekko 
przedłużony.  Nikt  nie  mógł  przewidzieć,  jaka  była  sytuacja  zimą  itd.,  itd.  I  stąd  ta 
rozbieżność.  Ja  tutaj  nie  widzę  żadnych  problemów.  (Pani  radna  Wioletta  Kulpa 
powiedziała: „Akurat zimę mieliście Państwo sprzyjającą.”) Raz była sprzyjająca, raz była 
niesprzyjająca.”

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu 
radnemu Mirosławowi Milewskiemu.

Pan  radny  Mirosław  Milewski powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado! 
Szanowni Państwo! Dzisiaj zapewne nie rozstrzygniemy tego tematu, tych obiektywnych 
czynników.  Natomiast  miałbym  propozycję,  taką  niepisaną  umowę,  żebyśmy  na 
najbliższej  Komisji  Inwestycji  poznali  bardzo,  bardzo  precyzyjnie  te  obiektywne 
przyczyny  dla  których  przedłużono  i  zgodzono  się  na  przedłużenie  umowy  o  kilka 
miesięcy. A ja ze swojej strony obiecuję, że zaproszę wybitnego inżyniera, który oceni z 
niezależnego punktu widzenia te obiektywne, w cudzysłowie, czynniki. Czy możemy się 
tak umówić? Pan jest podobno już Prezesem, jak Przewodniczący Rady powiedział.”

Pan  Jarosław  Kozanecki Zastępca  Dyrektora  ds.  Rozwoju  w  MTBS  Sp.  z  o.  o. 
powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Nie  jestem  Prezesem.  Pan 
Przewodniczący lekko się pospieszył, zdecydowanie.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący  Rady Miasta  Płocka  powiedział:  „Ale  będzie 
Pan.”

Pan  Jarosław  Kozanecki Zastępca  Dyrektora  ds.  Rozwoju  w  MTBS  Sp.  z  o.  o. 
powiedział:  „Być może,  wie  Pan,  w każdym razie  nie  planuję,  tak  mogę powiedzieć. 
Co do propozycji Pana radnego, żeby się spotkać na Komisji Inwestycji, to przecież ta 
inicjatywa nie  należy  do  mnie.  Jeżeli  Pan Przewodniczący  Komisji,  czy  Wysoka  Rada 
zaprosi przedstawicieli MTBS na spotkanie poświęcone realizacji budowy kompleksu Złoty 
Róg, to oczywiście przedstawiciele MTBS się pojawią i udzielą wszystkich niezbędnych 
wyjaśnień.”
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Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja przekażę 
Panu  Przewodniczącemu  sugestię  Pana  radnego,  żeby  ta  komisja  była  poświęcona 
właśnie temu tematowi.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Joannie Olejnik. 

Pani  radna  Joanna Olejnik powiedziała:  „Ja  tylko  chciałam powiedzieć,  że  tutaj  na 
pewno byśmy mogli  wysłuchać  Państwa radnych -  i  Panią  Wiolettę  i  Pana Mirosława 
Milewskiego, ponieważ oni mają duże doświadczenie, jeśli chodzi o inwestycje i mogą nas 
tu wesprzeć czasami swoimi jakimiś podpowiedziami, bo przecież wiemy jak wyglądają 
inwestycje:  amfiteatr,  molo,  drogi  dojazdowe  do  mostu.  Także  ja  bym potraktowała 
zawsze tutaj ich wypowiedzi bardzo poważnie. Dziękuję.”

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu 
Cezaremu Lewandowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Cezary  Lewandowski Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący, ja chciałem tylko kilka słów komentarza do pytań Pani radnej i  Pana 
radnego. Mianowicie ja daleki  byłbym od porównywania dwóch inwestycji,  jakimi jest 
budowa budynku na Miodowej Jarze i  budynku MTBS. To są dwie różne inwestycje i 
różnymi przesłankami i przyczynami mogły być spowodowane opóźnienia na jednej i na 
drugiej.  Jeżeli  takie  przesłanki  wystąpiły,  to  w  sytuacji  Miodowej  Jaru  mieliśmy  do 
czynienia z możliwością naliczenia kar umownych. Ja przypuszczam, że takiej możliwości 
i  takiej  sytuacji  Prezes Kłobukowski i  Pan Dyrektor Kozanecki  nie  miał.  Tym bardziej 
chciałem zwrócić Państwu uwagę na dobrze znany fakt, i to publicznie, w jakiej sytuacji 
była Vectra w roku ubiegłym i jest w roku obecnym. I oczywiście ja chętnie bym również 
wziął w tej dyskusji na Komisji Inwestycji w zakresie polityki inwestycyjnej MTBS, tylko 
prosiłbym o takie roztropne podejście do tematu z uwagi na to, że bardzo łatwo można 
rzucać  pewne  hasła  związane  z  polityką  dotyczącą  relacji  inwestor  –  wykonawca  i 
polityką dotyczącą naliczenia kar umownych, ale to nie da się tak w jednych, czy w 
dwóch słowach tego, czy zdaniach, określić. Poza tym sugerowałbym, jeżeli Pan radny 
Milewski ma ochotę zaprosić tego wybitnego inżyniera, to również poprosić i prawników, 
bo nie zawsze przyczyny leżące za naliczanie  czy nienaliczaniem kar umownych,  czy 
powstawaniu później, wynikają z takiego inżynierskiego podejścia, ale również formalno 
– prawnego. Dziękuję bardzo.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Znaczy, Panie Przewodniczący, ja bym tylko 
apelowała  do  Państwa  radnych,  szczególnie  do  koleżanek  i  kolegów  z  Platformy 
Obywatelskiej,  aby  po  15  miesiącach  w  końcu  zajęli  się  pracą  merytoryczną,  a  nie 
złośliwościami, bo to nie o to chodzi. Natomiast dziwię się, po wypowiedzi szczególnie w 
przypadku  Pani  Joanny  Olejnik  jako  Przewodniczącej  Komisji  Skarbu,  podkreślam  – 
Przewodniczącej Komisji Skarbu, która w tym przypadku nie interesuje się dbałością o 
finanse miasta Płocka.”
   
Pan  Tomasz Korga  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie  w/w 
informację.
Wynik głosowania: 
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za - 16
przeciw - 1
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania informacja została przyjęta.

W tym miejscu obrad zebrani powrócili do pkt 5 porządku obrad. 

Ad pkt 5

Informacja  z  realizacji  Programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy  w  
latach 2009 – 2014 w roku 2011 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionej informacji. 

Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka poddał  pod  głosowanie 
Informację z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 
2009 – 2014 w roku 2011.
Wynik głosowania: 
za - 17
przeciw - 0
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania informacja została przyjęta. 

Ad pkt 7

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  
działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie   stanowi  załącznik  nr  12  do 
niniejszego protokołu.

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionego sprawozdania. 

Pan  Tomasz Korga  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie  w/w 
informację.
Wynik głosowania: 
za - 18
przeciw - 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania informacja została przyjęta.

Ad pkt 7a

Pod głosowanie został poddany protokół z obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka, która odbyła 
się 27 marca 2012 roku.
Wynik głosowania:
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za - 20
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania protokół został przyjęty. 

Ad pkt 8

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miast Płock na lata 2012-
2050 (druk nr 384)

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 384 stanowi załącznik nr 
13 do niniejszego protokołu. 

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Mirosławowi Milewskiemu. 

Pan radny Mirosław Milewski powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni 
Państwo! Chciałbym zabrać głos w jednej tylko sprawie dotyczącej poprawek budżetowych. 
Może na początek zacytuję uzasadnienie korekty o 6 mln zł w roku 2013 i w roku 2014 w 
oświacie, korekty w dół. Cytuję uzasadnienie z Wieloletniej Prognozy Finansowej na str. 4: 
Ponadto  w  latach  2013  –  2014  zmniejszono  wydatki  bieżące  w  każdym  roku  po 
6.000.000,00  zł  w  związku  z  planowaną  restrukturyzacją  i  racjonalizacją  wydatków 
bieżących  placówek  oświatowo  –  wychowawczych  oraz  planowanym  wprowadzeniem 
algorytmu  w  zakresie  podziału  środków  finansowych  dla  poszczególnych  placówek.  Na 
następnej stronie w układzie tabelarycznym tych 6.000.000,00 zł w latach 2013 – 2014 
widzimy, że jest to odzwierciedlenie w kolumnie wydatki bieżące po 6.000.000,00 zł na te 
lata, natomiast w kolumnach na wynagrodzenia, składki i ich naliczanie nie ma korekty. Na 
wczorajszej komisji finansów próbowałem, próbowaliśmy, dowiedzieć się czegoś więcej o 
tym, z czego wynika kwota 6.000.000,00 zł w roku 2013 i w roku 2014 i tak do końca, a w 
zasadzie nie ma takich dziś wyliczeń praktycznych, chyba że zostaną one przedstawione na 
tej sesji Rady Miasta, gdzie konkretne oszczędności, czy wyniki restrukturyzacji, bilansują się 
na kwotę po 6.000.000,00 zł w każdym z tych lat. Przywołano zarządzenia Prezydenta Miasta 
Płocka. Między innymi takie zarządzenie w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w 
szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  miasto  Płock.  Otrzymaliśmy 
wyjaśnienia  dotyczące  tego,  że  będzie  inna  forma  swoistej  umowy  z  placówkami 
oświatowymi. Każda taka placówka otrzyma konkretną kwotę i w ramach tej kwoty dyrektor 
będzie mógł nią w miarę swobodnie, oczywiście w zakresie obowiązujących norm prawnych i 
finansowych, dysponować, i że ta kwota będzie generalnie, chociaż zapewne może nie w 
każdym wypadku, ale generalnie niższa od tej, którą otrzymują te szkoły dotychczas. Ja 
chciałbym jeszcze,  nie  wdając  się  w polemikę na tej  sesji,  zacytować Pana Prezydenta 
Andrzeja Nowakowskiego z sesji lutowej 2012 roku. Przy okazji dyskusji na temat CKU Pan 
Prezydent stwierdził między innymi, i tu zacytuję, proszę o chwilę cierpliwości, to będą trzy 
długie  zdania:  Następną  rzeczą  to  będą  kwestie  pewnych  standardów,  jeśli  chodzi  o  
liczebność oddziałów w klasach, bo to jest jak gdyby też istotne i  temu też trzeba się  
przyjrzeć. Ale to też nie na zasadzie takiej, że w tym momencie, nie wiem, będziemy mieli  
klasy 35-osobowe.  To też  nie  tędy droga.  Ale  nie  możemy jako samorząd przechodzić  
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obojętnie nad faktem, że mamy na jednym poziomie oddziały 13-osobowe, czy 17-osobowe.  
Oczywiście  mówimy  tutaj  o  pewnej  normie.  Nie  mówimy  o  sytuacjach  szczególnych,  
specjalnych,  gdzie  na  przykład  są  klasy  integracyjne,  czy  specjalne,  czy  sportowe,  ale  
mówimy o pewnej normie, pewnych standardach, których po prostu w Płocku do tej pory nie 
było. I trzeba to wzorem także Warszawy i wielu innych miast po prostu wprowadzić.  I 
ostatnie zdanie: I to także będzie poddane dyskusji, tak samo ja te pomysły, o których  
dzisiaj tutaj mówimy, były konsultowane, analizowane. Ja chciałbym w związku z tym złożyć 
wniosek, aby na najbliższej sesji Rady Miasta Płocka te wszystkie zmiany, bardzo poważne 
zmiany,  bo  dotyczące  myślę,  że  wszystkich  placówek  oświatowych  i  oświatowo  – 
wychowawczych w Płocku, były poddane dyskusji, były poddane dyskusji te kwestie, które 
już zostały wprowadzone przez Pana Prezydenta zarządzeniami i tak jak obiecał – żebyśmy 
nad tym podyskutowali, albo zgodzili się z  tymi propozycjami, albo wystosowali inne wnioski 
pod adresem naszego organu wykonawczego w całości, czy w jakiejś części. Mam nadzieję, 
że za miesiąc te 6.000.000,00 zł, które dziś jest tylko zapisem za którym nie kryją się żadne 
wyliczenia konkretne, za którym nie kryje się konkretna kwota dla danej szkoły jaką będzie 
miał dyrektor danej placówki do dyspozycji w roku następnym, że będzie te 6.000.000,00 zł 
już wypełnione treścią. Jest to bardzo sprawa dla bardzo poważnej części środowiska, dla 
naszych uczniów począwszy od przedszkola aż do do szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego 
chciałbym złożyć wniosek za chwilę do komisji o to, aby na najbliższej sesji Rada Miasta 
Płocka zobowiązała Prezydenta do przygotowania następującego tematu: Restrukturyzacja i  
racjonalizacja wydatków placówek oświatowo – wychowawczych, algorytm podziału środków 
finansowych, remonty, inwestycje, wynagrodzenia w latach 2012-2014 w mieście Płocku. 
Myślę, że nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Większość tych spraw zapewne jest już 
przygotowana, a miesiąc czasu pozwoli  na wypełnienie treścią tego, co jeszcze nie jest 
wyliczone być może finansowo. Powtarzam jeszcze raz – bardzo ważna sprawa dla miasta 
Płocka.  Ja  nie  wnioskuję,  nie  proszę  o  nadzwyczajne  sesję,  ale  o  konkretny  punkt  na 
przyszłej  sesji  Rady  Miasta  Płocka  w pierwszym etapie  procedowania  tej  sesji,  zgodnie 
zresztą z obietnicą, którą Pan Prezydent złożył na lutowej sesji Rady Miasta. Z tego co wiem, 
były jedynie konsultacje ze związkami zawodowymi oświaty i na tym się skończyło. Nawet na 
komisji  branżowej Rady Miasta Płocka ten temat,  czy poszczególne fragmenty  tego,  co 
można  nazwać  restrukturyzacją,  nie  zaistniały,  w  związku  z  tym  taki  wniosek,  który 
niniejszym składam do komisji. Dziękuję.”

Pan  Tomasz Korga  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Bożenie Musiał. 

Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka 
Rado! W związku z tym miałam wystąpić w Sprawach różnych, ale na dzień dzisiejszy został 
przygotowany porządek obrad Komisji  Edukacji,  Zdrowia i  Polityki  Społecznej,  w którym 
umieszczony jest, może niedokładnie tak jak Pan radny ten wniosek złożył, że 22 o godz. 
1530 odbędzie się Komisja Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i na tą Edukację chcieliśmy 
zaprosić wszystkich radnych zainteresowanych tematem, o którym mówił Pan radny. Także 
nie można powiedzieć, że komisja merytoryczna nie zajmowała się tą sprawą. Zajmowała się 
między innymi na wniosek Przewodniczącego Komisji Oświaty Solidarność. Także nie wiem, 
to już Państwo muszą zdecydować, czy nie wystarczy spotkanie wspólne wszystkich radnych 
na posiedzeniu komisji i omówienie tego tematu w kwestii roboczej na Komisji Edukacji 22 
maja.”

Pan  Tomasz Korga  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Wniosek Pana 
radnego jakby idzie dalej, nie tylko praca na komisji, ale przedstawienie materiału na sesji w 
tej pierwszej części, kiedy omawiamy różnego rodzaju tematy. Do Państwa będzie należała 
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decyzja. Rozumiem, że Pan radny wniosek odpowiedni do komisji złoży. [...]”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani  radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Panowie  Prezydenci,  proszę  najpierw  o 
uszczegółowienie pewnych kwestii zawartych w opisie do zmian w budżecie. Strona 16 – 
kwota 767.000,00 zł jako sprawowanie nadzoru technicznego nad drogami wewnętrznymi i 
ciągami pieszymi w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne remonty 
dróg  wewnętrznych  i  chodników.  Proszę  powiedzieć  jakie.  Kolejna  rzecz  –  zdejmujemy 
kolejne środki z budowy wiaduktu w ciągu al. Piłsudskiego. Proszę mi powiedzieć jakie tam 
pozostały w ogóle środki. W ogóle czy cokolwiek Państwo planujecie zrealizować à propos 
wiaduktu w al. Piłsudskiego. Jeśli Państwo nie widzicie jak wygląda dramatycznie ta sytuacja, 
to  radzę  częściej  jeździć  al.  Piłsudskiego.  Jest  konieczne  również  z  realizacją  zakresu 
rzeczowego  powyższego  zadania.  I  teraz  tak.  Wprowadzamy  dwie  kwoty  w  związku  z 
nieterminową realizacją postanowień umowy. Czyli tak – wykonanie dokumentacji zarówno w 
jednym jak i w drugim przypadku - i teraz tak: proszę mi powiedzieć, jakie są opóźnienia 
możliwe przy realizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania  terenu 
w otoczeniu garaży przy ul. Miodowej. Jak mniemam, to nie jest potężna inwestycja, w 
związku z tym jaki jest problem z firmą, czy osobą, która wykonuje to zlecenie na rzecz 
Urzędu  Miasta,  że  naliczacie  Państwo  9.000,00  zł  i  jaki  jest  całkowity  koszt  realizacji 
wykonania tej dokumentacji. I kolejna kara – w związku z nieterminowym opracowaniem 
dokumentacji  połączenia ul. Norbertańskiej z ul. Południową. Tutaj jest kwota dużo większa 
– 159.000,00 zł. I to jest z takich ważniejszych rzeczy jakby te kwestie. A teraz odniosę się 
do bardziej istotnej. Na poprzedniej sesji Rady Miasta Płocka wnioskowałam do Państwa 
radnych i tutaj było tłumaczenie oczywiście Pana Prezydenta, że nie ma ścieżki prawnej 
znalezienia środków na razie, że szuka Pan Prezydent ścieżki prawnej na znalezienie środków 
finansowych na ratowanie dalszego funkcjonowania Biblioteki Zielińskich w mieście Płocku. 
Tłumaczyliście Państwo wtedy tym, że: a to ministerstwo, nie będziemy dawać pieniędzy, nie 
będziemy wyręczać ministerstwa, żeby później ministerstwo zobaczyło, że miasto finansuje, 
to nie będzie dofinansowania z ministerstwa jako przyczynę Państwo podawaliście, co jest 
kompletną bzdurą, bo i tak było wiadomo, że to jest przesądzone, że ministerstwo i tak nie 
da  tego  dofinansowania  Bibliotece  Zielińskich.  Tylko  szkoda,  że  niestety  ministerstwo 
oszczędza na tak istotnych sprawach, traktując nasza Bibliotekę Zielińskich jako zbyt lokalną, 
co jest po prostu kuriozalne w tym przypadku. I teraz tak, Pan Prezydent oczywiście w toku 
burzy,  rozumiem,  mózgów,  znalazł  ścieżkę  prawną.  Oczywiście  przekazuje  środki  do 
Pełnomocnika  ds.  Organizacji  Pozarządowych,  co  również  wtedy  sugerowałam,  bo  tak 
podobnie sfinansowaliśmy, było to 100.000,00 zł bodajże, była nawet dyskusja na forum 
Gazety  Wyborczej  komu  zostaną,  jakim  studentom,  bo  to  były  z  przeznaczeniem  dla 
studentów. I oczywiście te pieniądze poszły do Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych i 
tam zostały stamtąd przekazane do organizacji. To żaden problem był, naprawdę, nie trzeba 
było  dużo  wysilać  się,  żeby  taki  pomysł  zrealizować.  Wtedy  Państwo  odrzuciliście  ten 
wniosek. Proponowałam wówczas zdjęcie 100.000,00 zł z proponowanej organizacji Strefy 
Kibica. Za miesiąc czasu, powtarzam – za miesiąc czasu płacimy 300.000,00 zł. Czyli średnio 
płacimy dziennie 10.000,00 zł na organizację Strefy Kibica w mieście Płocku. Jeden dzień, 
proszę Państwa, kosztuje nas 10.000,00 zł. Biblioteka Zielińskich skierowała pismo do Pana 
Prezydenta Nowakowskiego w sprawie kosztów, generalnych kosztów funkcjonowania po 
tych cięciach, które już zrobiono wiedząc o tym, że nie otrzymają tego dofinansowania z 
ministerstwa, to jest roczny koszt funkcjonowania – przewyższa 900.000,00 zł. My dzisiaj 
planujemy  przekazać  Bibliotece  Zielińskich  200.000,00  zł.  I  tutaj  Panie  Prezydencie  ja 
niestety się nie mogę zgodzić z tym, co Pan zrobił w tej uchwale budżetowej. Pan zabiera 
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szkołom wyższym, żeby dać na funkcjonowanie Biblioteki Zielińskich. To jest po prostu, w 
moim przekonaniu, jeszcze biorąc pod uwagę, że jest Pan nauczycielem, jest naprawdę 
niestosowne. Nie można zabierać szkołom wyższym. Teraz słyszymy, że zabieracie Państwo 
po 3 mln zł w 2013 i 3 mln zł w 2014 roku szkołom funkcjonującym na terenie miasta 
Płocka. Chcecie zarabiać na oświacie. Chcecie skracać funkcjonowanie kosztów na płockiej 
oświacie i uczelniach wyższych, tak,  bo w tym momencie zdejmujemy 200.000,00 zł z 
uczelni  wyższych. Czy tą drogą powinien iść samorząd miasta Płocka? Czy rzeczywiście 
powinniśmy obcinać środki na funkcjonowanie płockiej oświaty i uczelni wyższych? Panie 
Prezydencie, naprawdę to jest niestosowne. I to jest bardzo delikatne określenie w Pana 
przypadku. Proponuję w związku z tym, aby Szanowni Państwo Radni zainteresowali się tą 
kwestią  i  przyjrzeli  się  mojej  propozycji,  aby  pozostawić  środki  na  działalność  uczelni 
wyższych  w  mieście  Płocku.  A  przypominam,  że  bodajże  we  wrześniu  chyba,  czy  w 
październiku mamy taki stały temat – podsumowanie takie roczne funkcjonowania. I co 
powiemy? – Zabraliśmy wam 200.000,00 zł. Jakby nie można było znaleźć innego źródła 
finansowania, a ma Pan doskonałe możliwości, bo dzisiaj wprowadzamy ponad 5 mln zł. Ma 
Pan te możliwości, ale Pan woli zdjąć z uczelni wyższych. W wywiadach prasowych chwali się 
Pan wyższymi podatkami z Orlenu i oczywiście już wizje, na co Pan te pieniądze wyda. A 
tutaj co Pan robi? -  Zabiera Pan uczelniom wyższym, żeby dać Bibliotece Zielińskich. Tak to 
powinno  wyglądać?  Za  chwilę  przedszkolom  zaczynamy  zabierać,  tak,  szkołom 
podstawowym. Nie tak. A tutaj organizujemy sobie Strefę Kibica za 10.000,00 zł dziennie. 
Można i tak. Igrzyska. W związku z tym proponuję, aby te 200.000,00 zł, bo to jest kwota, 
którą na razie Pan Prezydent zaproponował, ja nie chcę jakby ingerować w te porozumienia, 
które Pan ma pomiędzy Towarzystwem Naukowym Płockim a Miastem, żeby te pieniądze 
poszukać  jednak  w  źródle,  którym  jest  organizacja  Strefy  Kibica.  Pozostawiamy  tam 
100.000,00 zł. Wydaje mi się, że to jest naprawdę wystarczająca kwota na jeden miesiąc, bo 
tyle to będzie funkcjonowało. Natomiast chciałabym się dowiedzieć Panie Prezydencie, co 
dalej, tak, bo mamy ponad 900.000,00 zł jako koszt funkcjonowania Biblioteki Zielińskich. 
Nie wiem, jakie kwoty ewentualnie jest w stanie Biblioteka ze środków zewnętrznych zebrać. 
Czy może jakieś konkursy, czy jakieś inne dofinansowania, chociażby granty, czy konkursy, 
które są organizowane przez miasto Płock. Jakie środki są potrzebne poza tymi środkami, 
które  wpływają  na  organizację  jakichś  przedsięwzięć,  są  potrzebne  do  bieżącego 
funkcjonowania?  I  musimy  się  z  tym  zmierzyć,  jakie  koszty  miasto  będzie  musiało  w 
przyszłości  ewentualnie  ponieść.  Bo  jeśli  ministerstwo  zdecydowało  się  raz  cofnąć 
dofinansowanie, to zapewne będzie robiło to co roku. Czyli musimy zdecydować się jako 
radni, czy będziemy finansować jako miasto funkcjonowanie Biblioteki Zielińskich, bo ja sobie 
nie wyobrażam, w ogóle nie biorę do głowy takiego pomysłu, że Biblioteka Zielińskich nie 
będzie funkcjonowała w mieście Płocku. Tylko pytanie – jak Pan to sobie dalej wyobraża, 
jakie ewentualnie koszty funkcjonowania i skąd będziemy czerpać środki na pokrycie tych 
bieżących wydatków i jaka formuła dalsza funkcjonowania, tak,  przede wszystkim biblioteki. 
Bo jeśli mamy finansować, to w jakiej formule. Dziękuję na razie.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział:  „Panie  Przewodniczący! 
Szanowni Państwo! Zacznę od przypomnienia sesji podczas której była informacja o tym, że 
rating  miasta  Płocka  został  obniżony.  Nie  wiem,  czy  Państwo  pamiętacie  uzasadnienie 
obniżenia tego ratingu.  Pamięta  Pan,  Panie  radny,  jakie  było  uzasadnienie,  czy  już  Pan 
zapomniał? Proszę powiedzieć. (Pan radny  Mirosław Milewski  powiedział: „Ja proszę o 
dyskusję tylko.”) Ale nie, nie, ja nie mówię o dyskusji. Ja chciałem Panu przypomnieć, że 
wówczas argumentem za obniżeniem ratingu, jeśli  chodzi o Płock, był wzrost wydatków 
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bieżących. Zbyt duży, zbyt szybki, wzrost wydatków bieżących, jaki nastąpił. (Pan radny 
Mirosław Milewski powiedział: „Tworzenie nowych instytucji kultury itd.”) Panie radny, tym 
razem chcemy te wydatki  bieżące, także i  po to być może, żeby ten rating był lepszy, 
obniżyć. Obniżyć nie zabierając oświacie – bardzo mocno chcę to podkreślić, bo nie robię 
tego dla ratingu takiego czy innego. Gdyby chodziło tylko o rating, absolutnie nie miałbym 
skrupułów,  niech  te  wydatki  bieżące  rosną,  niech  pensje  rosną,  niech  będą  nie  tylko 
najwyższe na Mazowszu, czy w Polsce, a może i  na świecie,  jeśli  chodzi o nauczycieli. 
Dlaczego nie? Jeśli nas stać, to proszę bardzo. Choć wówczas stał Pan tutaj i grzmiał: rating 
obniżają! Jak Rejtan prawie. Tragedia. Przypominam – wówczas argument był jasny: wydatki 
bieżące są zbyt duże. To nie ja powiedziałem. To Pan mówi. Dzisiaj propozycja obniżenia tych 
wydatków  bieżących.  Racjonalna,  wynikająca  z  analiz,  wynikająca  z  zarządzenia,  które 
miałem. Dyskusja się odbywała. I  tu na tej sali  rozmawialiśmy o tym zarządzeniu i  ze 
związkami ja osobiście rozmawiałem. Odbywała się. Może być kolejna dyskusja na komisji, 
na sesji,  pod jednym warunkiem, że  nie  będzie  Pan cytował  tak  jak na ostatniej  sesji 
nadzwyczajnej piosenek, tylko będzie Pan przygotowany merytorycznie do tej dyskusji  i 
wówczas będziemy się na argumenty spierać. A ja powiem wyraźnie – ta obniżka wydatków 
bieżących, to są pieniądze, które zostają w oświacie. Zostają, bo nasze szkoły potrzebują 
warsztatów, bo potrzebują hal, bo potrzebują sal sportowych. To jest propozycja oczywiście, 
którą ja przedstawiam Państwu. Jeśli Państwo powiecie: nie, nie zgadzamy się, zostawiamy 
wydatki bieżące, hulaj dusza, piekła nie ma, ale nie będzie sali, nie będzie hali, nie będzie 
warsztatów, to proszę bardzo. Te pieniądze zostają w oświacie. Nikt ich z oświaty nie zabiera. 
Natomiast też bardzo ważna rzecz, bo strasznie Państwo straszycie, nie wiem, zwolnieniami 
nauczycieli,  zamykaniem szkół  -  żadna  szkoła  nie  została  zamknięta,  poza  tymi,  które 
wynikają z ustawy. Żadna. Jako samorząd, jako prezydent nie zaproponowałem zamknięcia 
żadnej szkoły. Pewne przenosiny placówek tak, bo taką potrzebę dostrzegam. I dziękuję, że 
zgadzacie się ze mną, bo to jest także ograniczenie kosztów i tych wydatków, o których 
mówimy, może nie w skali 6 mln zł. Natomiast to, o czym możemy dyskutować, rzecz jasna, 
i bardzo dobrze, i dyskutujmy, to jest to, że dzisiaj tak naprawdę te 6 mln zł to jest 1/3 
godzin ponadwymiarowych. 1/3, bo godziny ponadwymiarowe kosztują nas, żebym się nie 
pomylił, trzy razy tyle, niecałe 18 mln zł. Niecałe 18 mln zł. Więc w tym momencie to jest 
bardzo istotne, żebyśmy mieli świadomość, tak naprawdę, o czym rozmawiamy. Więc ta 
dyskusja,  jeśli  jest  potrzebna  jeszcze,  rozmawiajmy.  Natomiast  moja  propozycja  jest 
czytelna – zmniejszamy wydatki  bieżące po to,  żeby inwestować w oświatę,  nie  w coś 
innego,  tylko w oświatę,  bo te  inwestycje  uważam za zasadne i  potrzebne,  zresztą  po 
konsultacji także z radnymi. To w kontekście tej propozycji, natomiast wrócę jeszcze... ale 
możemy  ją  przenieść  na  najbliższą  sesję,  ja  jestem  otwarty,  natomiast  w  kontekście 
pięknego wystąpienia Pani radnej – abstrahując od Strefy Kibica, na którą Państwo zgodzili 
się, ja nie wiem, czy już umowy nie zostały podpisane, to już abstrahuję od tego, tak, bo jak 
gdyby  Rada  Miasta  zgodziła  się  na  wydanie  tych  pieniędzy,  więc  umowa mogła  zostać 
podpisana, będzie trudno z niej się wycofać, będzie może ponieść trzeba karę, nie wiem. Ale 
jeśli Państwo radni zdecydują, oczywiście. A więc Pani radna, wydaje mi się, że to nie ja 
godziłem się na podpisanie umowy z firmą, która organizowała Festiwal Piękna. Dwa dni 
kosztowały 1 mln zł. Pani mówi o miesiącu, na który ma 300 tys. zł być wydane. Dwa dni 
kosztowały 1 mln zł i nie rok, nie dwa. Umowa przybyła na kilka lat. Więc w tej demagogii 
nie zapędzajmy się, bo ten miecz jest obosieczny. Możemy mówić o innych imprezach, które 
nie trwają miesiąc, a które trwają dwa dni i kosztują 1 mln zł. Piknik Europejski – miasto 
decyduje  o  wydaniu  ponad  pół  miliona  też  na  dwa  dni.  Ale  albo  chcemy  mieć  Piknik 
Europejski w Płocku, chcemy się w ten sposób promować, albo nie. To jest wybór, rzecz 
jasna, w tym momencie, który należy do Państwa radnych. Więc bardzo proszę o też pewien 
racjonalizm podczas  wystąpień  na  sesji  Rady  Miasta.  W  kontekście  zabierania  szkołom 
wyższym – nic nie zabieramy szkołom wyższym. Te pieniądze trafią, jeśli trafią, oczywiście do 
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Biblioteki Zielińskich, to będą też dla studentów, bo z Biblioteki Zielińskich kto korzysta, jak 
nie przede wszystkim studenci. Więc w tym momencie oczywiście możemy szukać jeszcze 
innego źródła finansowania. Nie mówię nie, ale tak naprawdę jest to bardzo racjonalne, bo 
przede wszystkim studenci, choć nie tylko studenci, korzystają z Biblioteki Zielińskich. I też 
miejmy świadomość, jak gdyby, bo nie są to łatwe decyzje, przecież Państwo radni my 
możemy  wpisać co roku 1mln zł na utrzymanie tej biblioteki, tylko w takim wypadku to, czy 
nie warto pomyśleć, czy nie powinna ona być miejską biblioteką, miasta, skoro mamy ją 
utrzymywać. Nie wiem. Może być nawet 1 mln zł, jeszcze raz powtórzę, tylko trzeba mieć jak 
gdyby  przekonanie,  że  oto  rzeczywiście  co  roku  1  mln  zł  będzie  szedł  na  utrzymanie 
Biblioteki  Zielińskich.  Niestety  dzisiaj  ona  nie  jest  miasta.  Dzisiaj  jest  Towarzystwa 
Naukowego Płockiego. Natomiast może się zmienić to jak najbardziej. Oczywiście, że tutaj ja 
jestem przekonany,  że  możemy  także  dyskutować  i  rozmawiać  z  Towarzystwem.  Takie 
rozmowy  już  Wiceprezydent  Siemiątkowski  cały  czas  prowadził  i  taką  propozycję  do 
rozważenia złożyliśmy. Dziękuję bardzo.”                    

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu 
Lewandowskiemu Zastępcy  Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Cezary Lewandowski Zastępca Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo za głos. 
Chciałbym odpowiedzieć na pytanie Pani radnej Kulpy. Co do kwestii związanej z wiaduktami 
na  al.  Piłsudskiego,  w  ciągu  al.  Piłsudskiego,  to  po  rozstrzygnięciu  przetargu  mamy 
oszczędności, które się tam pojawiły i stąd ta decyzja o przesunięciu środków w wysokości 
50.000,00  zł.  Co  do  nowego  zadania,  jakie  powstało,  w  kwocie  767.000,00  zł,  czyli 
sprawowanie nadzoru technicznego nad drogami wewnętrznymi i ciągami pieszymi, na ten 
moment  w  budżecie  miasta  Płocka  nie  ma  przewidzianych  środków  budżetowych  na 
utrzymanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszych. Stąd też nasza sugestia, żeby się pojawiła 
taka a nie inna kwota. Oczywiście potrzeby są dużo większe, bo zakładamy, że one wynoszą 
około 2 – 2,5 mln zł. Ale na ten moment taka kwota pozwoli zapewnić bieżące utrzymanie 
tych najbardziej zużytych i uczęszczanych dróg wewnętrznych. Ja teraz nie dysponuję pełną 
listą tychże ulic. Za chwileczkę ona będzie dostarczona i odczytam ją.  A teraz bym prosił 
jeszcze Pana Dyrektora Guzanka o kilka słów na temat ul. Norbertańskiej i Południowej, tej 
kary, którą naliczymy wykonawcy.”

Pan Cezary Guzanek p.o. Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów powiedział: „Szanowni 
Państwo, chciałbym wyjaśnić karę, która rzeczywiście jest dość wysoka. Jest to kara w 
granicach 160.000,00 zł, która jest naliczona wykonawcy, projektantowi, który nie dotrzymał 
terminu  aż  o  442  dni  w  oddaniu  dokumentacji  na  ulice  –  połączenie  Południowej  z 
Norbertańską. Więc musieliśmy wystosować notę obciążeniową i potrącić całość kary.”

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu 
Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy  Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Miasta Płocka powiedział: „Ja chciałem odpowiedzieć 
na pytanie dotyczące tej kary umownej za projektowanie garaży przy ul. Miodowej. Tam 
faktycznie wartość umowy na projekt tego miejsca to ponad 33.000,00 zł. A naliczenie kary 
spowodowane  było  głównie  opóźnieniem w złożeniu  przez  firmę  projektową  wniosku  o 
pozwolenie na budowę – ponad 55 dni opóźnienia, więc to jest tym głównie spowodowane. 
Dziękuję.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Mirosławowi Milewskiemu. 
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Pan radny Mirosław Milewski powiedział: „Pani Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni 
Państwo! Ja się bardzo cieszę, że Pan Prezydent się zdenerwował, bo pewnie ma coś na 
sumieniu w tej sprawie. I to dobrze, bo zapowiada się chyba jakaś taka fajna, emocjonalna 
dyskusja. Ja zapewniam, że nikt mi nie zabroni cytować żadnych klasyków literatury, ani 
muzyki takiej, czy innej. Będę to czynił, obiecuję wszystkim, coraz częściej, bo z takich 
niektórych fajnych cytatów, czy przysłów, czy powiedzeń, nasi przodkowie budowali mądrość 
i przyszłość swoją. Drodzy Państwo, ja tylko apelowałem o to, żeby dyskusja była bardzo 
wszechstronna i żebyśmy poznali wszystkie aspekty tej restrukturyzacji – ile tych godzin 
nadliczbowych będzie mniej, ile etatów w związku z tym będzie mniej w oświacie, jak będzie 
wyglądała polityka wynagrodzeń przede wszystkim dla sfery obsługi i administracji, jakie 
inwestycje będą prowadzone i czy to będą tylko inwestycje budowlane, czy też inwestycje w 
ucznia  czy  nauczyciela.  Bo  w  oświacie  to  też  są  bardzo  poważne  inwestycje.  Tych 
kompleksowych informacji składających się na kwotę 6 mln zł w jednym roku nie mamy. I 
tylko w oparciu o bardzo kompleksowe, bardzo precyzyjne wyliczenia kwot w odniesieniu do 
każdej szkoły, jaką otrzyma na następny rok oświatowy, można prowadzić taką dyskusję. 
Powiedzenie, że te pieniądze zostaną w oświacie, bo na inwestycje, to jest takie efekciarstwo 
fajne. Między innymi coś takiego, jak Pan powiedział, Panie Prezydencie, w lutym tego roku, 
że  nie  wyobraża  sobie,  to  już  cytowałem,  oddziałów  większych  niż  35-osobowych,  a 
zarządzeniu Pana z 28 marca tego roku, można sprawdzić w BIP, chociażby w poz. 7 w 
zasadniczych  szkołach  zawodowych,  już  jest  liczba  36  uczniów  jako  maksymalna 
dopuszczalna. Więc gdzie ta wiarygodność i  gdzie ta prawdomówność, jeśli  takie rzeczy 
tutaj  Pan  opowiada,  a  później  robi  co  innego?  W przypadku  inwestycji  zacytuję  Pana 
wypowiedź, jeśli chodzi o Osiedle Radziwie: zdejmujemy uliczki Radziwia z budżetu roku 
2011  po  to,  żeby  w  następnym  roku  wprowadzić  cały  kwartał  do  realizacji.  I  co 
wprowadziliśmy w następnym roku? Cały kwartał,  czy to co było zaplanowane na 2011 
minus  określona  kwota?  Więc  ja  nie  chcę  się  opierać  na  takiej  wiarygodności  Pana 
Prezydenta, bo jest oczywiście logiczne wytłumaczenie, że nie ma środków, tralalala. Chcę 
tylko zaproponować bardzo kompleksową debatę o przyszłości płockiej oświaty z wszystkimi 
możliwymi informacjami, które są dostępne, do których my jako radni nie mamy w tej chwili 
dostępu.  Bo  nawet  na  wczorajszej  komisji  oświaty  przedstawiciele  Pana  Prezydenta  nie 
potrafili w szczegółach odpowiedzieć, z czego wynika kwota 6 mln zł. Tylko to. Nic więcej. Ja 
nie chcę oceniać w tej chwili, bo być może w wyniku tych argumentów, które poznamy, być 
może  całość,  albo  część  decyzji  jest  bardzo  racjonalnych.  Ja  tego  absolutnie  nie  chcę 
oceniać. Natomiast sądzę, że w tak ważnej kwestii dyskusja jest potrzebna i na komisji i na 
sesji Rady Miasta. Dziękuję.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Prezydencie, o jakiej demagogii Pan mówi? 
Niech Pan przestanie być demagogiem i przestanie nam wmawiać coś, co kompletnie nie ma 
nic wspólnego z rzeczywistością. To Pan w 2010 roku krytykował swojego poprzednika za 
wiele imprez, za ten Festiwal Piękna, za wiele rzeczy, które były organizowane. I co z tego? 
Kontynuuje Pan to nadal. Są realizowane te przedsięwzięcia. I jaki problem, jeśli się Pan z 
czymś nie zgadza, proszę z tego zrezygnować. A nie – Pan krytykował, na tej fali krytyki 
zrobił sobie Pan popularność wielką i co mamy dalej? - Nic. Jest stagnacja, nic się nie dzieje. 
Tak naprawdę się cofamy. Natomiast tutaj już nie mogę naprawdę zrozumieć, jak Pan może 
wmawiać nam, że zabranie uczelniom wyższym i  danie na Bibliotekę Zielińskich to jest 
pozostawienie tych pieniędzy w ramach uczelni wyższych. Okay, fajnie, korzystają z Biblioteki 
Zielińskich również studenci, ale proszę również nie tworzyć jakiejś nowej teorii,  że Pan 
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zabiera szkołom wyższym, to i tak nic nie zmienia, bo będzie to funkcjonowało w jednym 
tworze.  Nie.  Nieprawda. Pan zabiera uczelniom wyższym. Natomiast,  gdyby Pan znalazł 
inne  źródło  finansowania  na  pokrycie  kosztów związanych  z  funkcjonowaniem Biblioteki 
Zielińskich, to wtedy bym Pana pochwaliła. Teraz Pan zrobił po prostu to źle. Nie można 
zabierać jednym a dawać drugim, mimo że to Janosik robił, ale nie do końca z tego wynika, 
że na dzisiaj nam dobrze wychodzi. Jeszcze odniosę się do tych szkół funkcjonujących na 
terenie miasta Płocka i Pana zarządzenia z marca – 28 marca, bodajże. Jeśli Pan mówi, że 
Pan to konsultował z radnymi, to Pan powie to, z którymi radnymi Pan to konsultował. Bo ze 
mną Pan tego nie konsultował. Jeśli rozpoczęliśmy na sesji lutowej tą dyskusję przy okazji tej 
uchwały intencyjnej à propos CKU, to Pan powiedział, że przyjdzie na to czas, będziemy o 
tym rozmawiać,  tak,  że wtedy nie jest  ten moment.  Okay.  Natomiast  ten moment nie 
nastąpił.  Pan w marcu wydał zarządzenie bez żadnej konsultacji z radnymi. Mam pismo 
Związku  Zawodowego  Solidarność  podpisane  przez  Przewodniczącego  -  jak  mniemam, 
wszyscy radni chyba je otrzymali – informujące o tym, że planuje Pan rewolucyjne zmiany w 
płockiej oświacie. Jeśli średnia w tej chwili w  mieście Płocku wynosi 21 uczniów w klasie, Pan 
nawet w szkołach podstawowych proponuje zwiększenie ilości uczniów w klasach z 22 do 30 
może  tam być,  to  jestem święcie  przekonana,  że  dyrektorzy  szkół  nie  pójdą  do  tego 
minimum, które Państwo określiliście w swoim zarządzeniu, czyli 22 uczniów, tylko będą 
starali się zrobić to bliżej tej drugiej liczby – 30 uczniów. A co to oznacza? - To oznacza, że 
część  klas  zostanie  po  prostu  zlikwidowanych,  część  oddziałów  w  szkołach  zostanie 
zlikwidowanych. A co się z tym wiąże, oczywiście wprost proporcjonalnie, czyli zmniejszy się 
ilość nauczycieli. O, mało tego, mamy zalecenie w zarządzeniu nr 1552, a wiadomo, że jeśli 
dyrektorzy szkół będą stosowali się do zaleceń podpisanych przez Prezydenta, otrzymają na 
pewno dodatki specjalne i motywacyjne. § 2 pkt 2: Zaleca się, aby liczebność oddziałów 
tworzonych w szkołach podstawowych i gimnazjach nie była większa niż 26. Czyli 
dopuszczalne, stosowane 26. Zalecenie jest – nie większa, może być 26, tak. Czyli nie te 
22, o których nam Pan Dyrektor mówił, że zwiększamy tylko o 1 ucznia, tylko poziom 
będzie dużo wyższy. Nie opowiadajmy tutaj bajek, Panie Prezydencie, na sesjach rady 
Miasta, tylko zacznijmy mówić realnie tak, jak to będzie funkcjonowało. I nie dziwię się 
tym ludziom, którzy pracują w oświacie, że boją się zwolnień, boją się redukcji etatów, 
bo  takie  zwiększenie  ilości  uczniów w klasach  ma  do  tego  prowadzić.  A  to,  że  Pan 
odpowiada teraz, że te pieniądze zostaną w oświacie, że będą czynione inwestycje, że nie 
tylko na wydatki bieżące, to pytanie – to jak, oszczędzamy na uczniach w tym momencie, 
tak,  bo  zwiększamy  liczebność  szkół,  i  co  uważa  Pan  jako  nauczyciel,  że  to  się  nie 
przełoży  na  efekt  edukacyjnych  w  tych  klasach,  jeśli  zwiększamy  ilość  uczniów? 
Naprawdę mamy iść w tym kierunku myślenia? Bo ja uważam, że jesli zwiększamy ilość 
uczniów w klasie, to efekt pracy nauczyciela w tej klasie będzie dużo mniejszy, niż przy 
mniejszej  ilości  uczniów.  Wtedy ma większą  dostępność  do każdego ucznia,  niż  przy 
większej ilości. Chyba że Pan inne teorie tutaj nam zaserwuje."

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Państwo radni, Panie radny 
Milewski, Pani radna Kulpa, w ostatnich latach, to do znudzenia mogę powtarzać, ośmiu, 
liczba uczniów w naszych szkołach zmniejszyła się o 1/3. Liczba nauczycieli pozostała na 
niezmienionym poziomie. Czy to dobrze, czy źle? Powiem tak – gdyby Pan radny Milewski 
zamiast dzisiaj domagać się dyskusji, spróbował taką dyskusję w ciągu tych ostatnich lat 
ośmiu  choć  raz  przeprowadzić,  być  może  efekty  i  potrzeba  działań  byłaby  może  dużo 
mniejsza, albo by trzeba było dużo łagodniejsze działania podjąć. Przez osiem lat nie było 
takiej dyskusji, natomiast były coraz większe kwoty, które były wydawane na płocką oświatę 
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bez specjalnie, tak mi się wydaje, wyraźnych efektów. Bo ja nie zauważyłem naszych szkół w 
różnego rodzaju rankingach, by rzeczywiście zajmowały czołowe miejsca. Ja nie chcę dzisiaj 
jak  gdyby tego wątku podejmować.  Chciałbym, żeby rzeczywiście  za działaniami,  które 
podejmujemy, szły konkretne efekty. Je można osiągać w różny sposób. Natomiast powtórzę 
jeszcze raz, co jest bardzo ważne, że te 6 mln zł to jest tylko, albo aż, różnie na to można 
patrzeć,  1/3  jaką  wydajemy na  godziny  ponadwymiarowe.  Czyli  może  być  nawet  taka 
sytuacja, że nie będzie nawet jednego zwolnienia. Oczywiście w dużej mierze zależy to od 
szkoły, konkretnej szkoły i tego, w jaki sposób organizacja pracy będzie w danej szkole 
zorganizowana. Natomiast to jest 1/3 godzin, które są ponadwymiarowe. Ponad etat. Więc to 
w kontekście straszenia zwolnieniami. Ja mam świadomość, powtórzę jeszcze raz, że zależy 
to  najczęściej  od  bardzo  konkretnej  szkoły,  konkretnego  przypadku.  I  oczywiście,  jeśli 
Państwo radni sobie życzą, to możemy na komisji, czy na sesji, pochylić się nad arkuszami 
godzin wszystkich szkół. Naprawdę. Ja nie zamierzam tutaj robić niczego gdzieś w jakiś 
sposób ukryty. Nie. Do niczego mi to nie jest potrzebne. Natomiast cieszę się, że Pani radna 
zreflektowała się, zresztą po interwencji Pana radnego, rzeczywiście w zarządzeniu, jeśli 
chodzi o szkoły podstawowe, nie ma 30 uczniów w klasach, tylko 26. Także tutaj jak gdyby 
ta refleksja. Cieszę się, że po interwencji kolegi … (Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: 
„Ale  nie  22.  To co sugerował  nam Pan Dyrektor.”)  Ale  Pan Dyrektor  mówił  o  pewnych 
średnich. Dobrze mówię, Panie Dyrektorze? O średniej, jaka jest w tej chwili w szkołach. O 
średniej. 21,5 nawet mówił. To nie znaczy, że tam jest połowa dziecka, Pani radna. Tak mi się 
wydaje. Dobrze mówię? Średnia jest 21,5, tak, nawet, a nie 22. Więc ja jestem otwarty na 
dyskusję,  na  rozmowę,  obojętnie  czy  na  komisji,  czy  na  sesji.  Możemy  i  chcę  o  tym 
rozmawiać, bo widzę potrzebę zmian, jakich trzeba dokonać w płockiej oświacie, także i w 
tym  celu,  by  rzeczywiście  ta  oświata  przynosiła  jak  najlepsze  efekty.  I  tutaj  kwestia 
inwestycji - ja cieszę się jak gdyby, że to zostało podjęte – w budynki także, jest to istotną 
rzeczą, bo inwestycje w warsztaty Budowlanki, Elektryka, to także inwestycje w młodego 
człowieka,  który  tam  w  tych  warsztatach  będzie  się  w  końcu  uczył  w  cywilizowanych 
warunkach. Dziękuję bardzo.” 

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu 
radnemu Maciejowi Wiąckowi. 

Pan  radny  Maciej  Wiącek  powiedział:  „Doczekałem  się  swojego  drobnego  pytania,  a 
jednocześnie bardzo się cieszę, że radni PiS-u tak dbają o pracowników oświaty. To znaczy, 
że pozostałe grupy zawodowe też mogą na nich liczyć. I ja wierzę, że na przykład jeśli mnie 
spotkają jakieś kłopoty zawodowe, to też tak będą tutaj walczyć o mój interes, czyli interes 
dziennikarzy, ogólnie rzecz biorąc.  Natomiast  mam pytanie dotyczące molo. W budżecie 
znajduje  się  150.000,00  zł  na  prace  przygotowawcze  przez  remontem  pomostu 
prowadzącego do molo, co oznacza, że łącznie po uwzględnieniu tej kwoty molo kosztuje nas 
już 23.845.388,00 zł. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że na tych 150.000,00 zł 
skończą się prace związane z dostosowaniem molo do użytkowania? A jeśli  nie, to czy 
jesteśmy w stanie powiedzieć, ile jeszcze milionów będziemy musieli w nie włożyć?”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu 
Lewandowskiemu Zastępcy  Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Cezary Lewandowski Zastępca  Miasta  Płocka powiedział:  „Szanowni  Państwo,  na 
pewno nie skończy się na kwocie 150.000,00 zł. Kwota jest przewidziana na wykonanie 
kolejnych prac koncepcyjno – projektowych,  które posłużą do tego, żeby być podstawą 
wykonania  już  pełnego zabezpieczenia.  Dzisiaj  mogę na pewno stwierdzić,  że  ta  kwota 
wzrośnie jeszcze o około 400.000,00 zł – 500.000,00 zł w celu wykonania zabezpieczenia 
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podestu mola od strony południowo – wschodniej tak, żeby przeciwdziałać nachodzącej krze. 
Czy to wystarczy, to będziemy wiedzieli, mam nadzieję w czerwcu, kiedy będziemy pewien 
raport w tej sprawie Państwu przedstawiać. Dziękuję.” 

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Prezydencie, to w takim razie ja poproszę 
Pana Dyrektora o pewne sprostowanie, dlatego że albo my jesteśmy źle informowani, albo 
Pan jest niedoinformowany. Dzisiejsza średnia uczniów w klasie jest 21 i żadne i pół, Panie 
Prezydencie, bo niczego takiego nie powiedziałam. Niech mi Pan nie wmawia, że nie wiem, 
że nie może być pół ucznia. To już jest totalna bzdura. Natomiast to co Pan Dyrektor wczoraj 
sugerował, że po reorganizacji ta ilość średniej w szkołach może wzrosnąć o jednego ucznia. 
I tutaj poproszę Pana Dyrektora, żeby potwierdził to, co powiedział wczoraj na komisji, chyba 
że dzisiaj po rozmowach z Panem Prezydentem jest inna wersja wydarzeń. Czyli teoretycznie 
Pan Prezydent uważa, że średnia uczniów w klasie wzrośnie tylko o 1 osobę, tymczasem sam 
podpisuje dokument mówiący o tym, że może wzrosnąć do 26, czyli de facto może wzrosnąć 
o 5 uczniów w klasie. A co to oznacza dla szkoły. To oznacza, że do każdej klasy dokładamy 
po 5 uczniów załóżmy z innej klasy, czyli tym samym jedna klasa przestanie, czy jednej 
oddział, przestanie w ogóle istnieć. A co się z tym wiąże? – Wiąże się zmniejszenie ilości 
godzin dla nauczycieli. Czyli albo mniejsza ilość godzin dla nauczycieli, albo de facto jakieś 
zwolnienia. I, Panie Prezydencie, proszę mówić nam rzeczowo, otwarcie, a nie strać się coś 
zamydlać, a tym bardziej ośmieszać kogoś, jeśli stara się powiedzieć, przekazać tylko to, co 
zostało mu powiedziane przez Pana podwładnego, przez pracownika podległego Urzędowi 
Miasta Płocka. Jeśli macie Państwo jakieś dwie wersje wydarzeń, to proszę nam przedstawić i 
jedną i drugą.”        

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział:  „Szanowni  Państwo, ta 
dyskusja na dzisiejszej sesji, albo komisji, jest potrzebna. Naprawdę. Jest bardzo potrzebna 
też po to, bo czasami jest tak, że […] gdy rozum śpi, budzą się upiory, po prostu. Tak mi się 
wydaje. Więc dlatego potrzebne jest pewna edukacja, pewna wiedza. I w tym momencie ten 
lęk,  strach,  który  dzisiaj  ktoś  próbuje  budzić  sądzę,  że  w  dużej  mierze  okaże  się 
nieuzasadniony.  Ja  powiem tak,  i  Pan  Dyrektor  tylko  chciałbym,  żeby  to  potwierdził  – 
aktualnie w płockich szkołach uczy się 17.097 uczniów w 800 oddziałach, co daje średnią 
liczbę uczniów na oddział 21,37. Średnia ta jest jedną z najniższych średnich w kraju wśród 
miast 100-tysięcznych i większych. I teraz spodziewamy się, że od nowego roku szkolnego w 
klasach pierwszych szkół wszystkich typów oraz czwartych szkół podstawowych, które te 
klasy podlegają zasadom ustalonym zarządzeniem prezydenta, naukę rozpocznie około 5 tys. 
dzieci i młodzieży. Gdyby nadal nie stosowano żadnych norm liczebności do tej pory, to z tej 
liczby  uczniów  najprawdopodobniej  utworzono  by  co  najmniej  234  oddziały  o  średniej 
liczebności poniżej znowu 21,5. W związku z wdrożeniem norm spodziewamy się wzrostu 
wskaźnika  średniej  liczebności  o  co  najmniej  1  do  wartości  22,5.  Stąd mniejsza  liczba 
oddziałów. Jest  to  związane też  przede wszystkim z niżem demograficznym, po prostu. 
Podobnie jest w kwestiach pierwszych klas gimnazjum. Tutaj nikt nie chce w drugich klasach, 
w trzecich klasach,  piątych, szóstych, łączyć oddziałów, nie wiem, rozdzielać  dzieci.  Nie 
będziemy tej rewolucji w ten sposób, jak Pani radna sugeruje, czy imputuje, wszystko jedno, 
przeprowadzać. Nie. Dotyczy to, jeszcze raz powtórzę, pierwszych klas szkoły podstawowej, 
czwartych  podstawowej,  ewentualnie  pierwszych  gimnazjum.  I  tutaj  jest  jak  gdyby 
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najważniejsze i w tym momencie jak gdyby te zalecenia, zalecenia – powtórzę jeszcze raz, 
wynikające  z  mojego  zarządzenia,  są  istotne.  Ale  ja  proponuję  naprawdę  już  dzisiaj, 
żebyśmy  nie  przerzucali  się  tutaj  argumentami,  bo  do  tego  rzeczywiście,  jeśli  będzie 
potrzebna komisja, to na komisji,  jeśli  będzie sesja,  to  na sesji  wrócimy i  rzeczywiście 
będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Arkadiuszowi Iwaniakowi. 

Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Wysoka 
Rado! Ja mam pytanie jeszcze  à propos mola. W związku z tym planowałem wprowadzić 
dzisiaj do porządku obrad informację w sprawie mola, ale jak zrozumiałem, osoba, która 
mogła by udzielić  wyczerpującej  informacji,  jest  przesłuchiwana przez  policję  również  w 
sprawie mola,  więc mam nadzieję,  że ta  informacja będzie  na kolejnej  sesji  udzielona. 
Natomiast jeśli chodzi o 150.000,00 zł pytanie jest takie – czy te 150.000,00 zł wystarczy, 
aby molo udostępnić mieszkańcom? A jeśli nie – to jakie kolejne wydatki? Jak rozumiem 
będzie kolejne te 400.000,00 zł – 450.000,00 zł to będzie izbica zabezpieczająca przed krą? 
Natomiast pytanie dodatkowe – co dalej z nabrzeżem wiślanym, które jest wymywane i tutaj 
też konkretne zabezpieczenia są potrzebne. Czy to będziemy realizować? I najważniejsze – 
kiedy ewentualnie na molo będziemy mogli wejść? Tym bardziej, że z tego co pamiętam, 
PINB zamknął molo do 30 kwietnia udzielając, że tak powiem, takiej rekomendacji, aby pal, 
który gdzieś tam zaginął, w sumie nie wiadomo gdzie, był postawiony z powrotem. Czy to 
będzie uczynione, czy też nie?”  

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział:  „Chcielibyśmy,  żeby te 
150.000,00 zł wystarczyło, natomiast obawy są takie, że nie wystarczą. Na razie jesteśmy, 
współpracując  z  Powiatowym  Inspektorem  Nadzoru  Budowlanego,  także  z  osobami 
odpowiedzialnymi,  z  wykonawcą,  udało  się  wyegzekwować  pewne  działania  ze  strony 
wykonawcy. Jestem przekonany, że także dzięki tym działaniom to molo przetrwało zimę. 
Natomiast pozostały jeszcze kwestie jednego pala do rozwiązania i te działania w tej chwili 
podejmujemy, żeby rzeczywiście ten pal postawić i żeby molo mogło być udostępnione. Czy 
te pieniądze wystarczą nie wiemy jeszcze, na pewno. Natomiast moją propozycją i o której 
zresztą mówię otwarcie, jest to, żeby część z tych pieniędzy, o których już prasa donosiła, że 
wpłynęły do miasta ze strony Orlen-u, były przeznaczone właśnie na zabezpieczenie mola 
i ewentualnie, to leży w gestii także Państwa radnych, o być może jakieś inne elementy 
nabrzeża wiślanego, inwestycyjne, przede wszystkim inwestycyjne. I tutaj sądzę, że nad tym 
także w najbliższym czasie pochylimy się, kiedy będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób te 
pieniądze, które wpłynęły z Orlen-u rozdysponować. Dziękuję bardzo.”   

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Joannie Olejnik. 

Pani  radna  Joanna  Olejnik  powiedziała:  „Jeśli  chodzi  jeszcze  o  to  molo,  to  chciałam 
powiedzieć, że wszyscy już czekamy z nadzieją, że nie będziemy musieli po prostu do niego 
wracać. Przy okazji chciałam powiedzieć, że widzę, że Pani radna Wioletta ma dzisiaj gorszy 
dzień i to co powiedziała na mój temat, to ja jej wybaczam, naprawdę.”   
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Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Nie odnoszę się, to była sprawa merytoryczna jako 
Przewodniczącej Komisji, to nie było nic osobistego. Także nie wiem za co Pani radna mi 
wybacza. Teraz tak – Panie Prezydencie, nie odpowiedział, znaczy może inaczej, odpowiedział 
Pan  wymijająco  à propos  dalszej  współpracy  z  Towarzystwem  Naukowym  Płockim  i 
funkcjonowaniem Biblioteki Zielińskich w mieście Płocku. Przez miasto przetoczyła się bardzo 
duża  dyskusja.  Wszyscy  byliśmy  tego  świadkami.  Mieszkańcy  Płocka  są  bardzo 
zaangażowani  i  bardzo  oczekują  od  nas  konkretnych  decyzji  i  konkretnych  działań.  I 
chciałabym wiedzieć, jakie Państwo ewentualnie, w jakim kierunku toczą się dyskusje, jakie 
zamierzacie podjąć dalsze działania i ewentualnie, jak miałaby wyglądać dalsza współpraca i 
dalsze funkcjonowanie Biblioteki Zielińskich.”      

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu 
radnemu Arturowi Krasowi. 

Pani radny Artur Kras powiedział: „Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie w kwestii oświaty, 
bo tak właśnie o tych ilościach uczniów rozmawiamy. I może mam złe informacje, ale z tego 
co wiem, to w Płocku najlepsze gimnazjum to jest to gimnazjum, w którym jest najwięcej 
uczniów w klasie. Może właśnie w tym kierunku powinniśmy dążyć. To znaczy ja proponuję, 
abyśmy rzeczywiście zajęli się naszą płocką oświatą. Ja podaję fakt – najlepsze gimnazjum w 
Płocku ma w tej chwili  najwięcej uczniów w klasach. I w związku z powyższym, proszę 
Państwa, ilość uczniów w klasie, moim zdaniem, nie ma wielkiego związku z poziomem 
nauczania w tej szkole. Może potrzebna jest właśnie dyskusja na temat kondycji płockiej 
oświaty i może właśnie w tym kierunku powinniśmy dążyć, żeby ustalić przyczyny, dlaczego 
szkoły, które mają na przykład kilkunastu uczniów w klasach, osiągają gorsze rezultaty, niż 
szkoły, które mają po 30 uczniów. Dziękuję bardzo.” 

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu 
radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.

Pan radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Ja chciałem tutaj jakby wejść w ton wypowiedzi 
Pana  radnego  Artura  Krasa.  Będąc  z  wizytą  w  naszym  partnerskim  mieście  Huai'an 
policzyłem dokładnie, ile jest w klasie - było 60 osób. I tak dynamicznie rozwijające się 
państwo jak Chiny mogłyby być dla nas wzorem.”     

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, właśnie 
z poważnej rzeczy sami robimy kabaret, tak. Więc ja bym chciał, żebyśmy rzeczywiście, jeśli 
będziemy dyskutować na temat kondycji  płockiej  oświaty,  jakości  kształcenia w płockiej 
oświacie, dostrzegając jak gdyby także znaczenie ilości uczniów w klasie i tego jak to się 
przekłada na komfort kształcenia, na jakość kształcenia, nie zapominali, że tak czy inaczej 
i tak najważniejszym elementem od którego jakość kształcenia zależy, jest nauczyciel. I to o 
czym powiedział Pan radny, jak gdyby tylko to potwierdza Pan radny Kras. To nauczyciel. 
Oczywiście  kwestia  ucznia  także  w  tym  momencie,  jego  zaangażowania,  rodziców, 
środowiska, to wszystko ma wpływ. Ale to już nie miejsce chyba i nie czas w tym momencie, 
skoro mamy na ten temat jeszcze rozmawiać i na komisji i na jeszcze jednej sesji. Natomiast 
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jeszcze było pytanie o Bibliotekę Zielińskich. Tak, Pani radna, znaczy tutaj z całą troską 
podchodzimy do tego, rozmawiamy. Tutaj jest partner, drugi partner i także jego oczekiwania 
są brane pod uwagę, ale także pewien systemowy sposób. Bo ja rozumiem, nic nie stoi na 
przeszkodzie, żebyśmy rzeczywiście co roku przeznaczali, nawet rezerwowali pieniądze w 
budżecie miasta w takiej, bądź innej wysokości dla Towarzystwa Naukowego Płockiego. Z 
tym,  że  trzeba  pamiętać  o  jak  gdyby  istocie  Towarzystwa  i  tego,  czym  ono  chce  się 
zajmować, jak chce funkcjonować w Płocku, co chce prowadzić i dlaczego to robi. I tutaj 
miasto jest po to, żeby wspierać, wspomagać, nie wyręczać. Chyba, że uznamy, że Biblioteka 
Zielińskich będzie częścią Książnicy Płockiej, na przykład. Jeśli taka będzie zgoda i wola, to ja 
Państwu radnym o tym powiem, przedstawię jak gdyby koncepcję i proszę bardzo. Wtedy 
mając  jakby  pełną  świadomość,  że  to  jest  nasza  własność,  będziemy  tą  własnością 
dysponować. Dziękuję bardzo.”           

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Panie Przewodniczący, ponieważ myślę, że dla 
wszystkich nas tu siedzących jest to jeden z najważniejszych tematów, który ostatnio nas 
dotknął,  w  kwestii  informacji  o  braku  finansowania  z  ministerstwa,  w  związku  z  tym 
proponuję aby, jeśli Pan Prezydent mówi, że jest drugi partner, […] jeśli Pan Prezydent jakby 
mówi  o  tym,  że  jest  drugi  partner,  w  związku  z   tym  proponuję,  aby  na  najbliższe 
posiedzenie Komisji Skarbu, o ile Pani Przewodnicząca wyrazi na to zgodę, czy też, nie wiem, 
być może Komisja również Edukacji merytorycznie jak najbardziej jest z tym związana, być 
może  wspólne  posiedzenie,  abyśmy  zaprosili  zarówno  władze  Towarzystwa  Naukowego 
Płockiego, jak i reprezentantów, których wydeleguje Pan Prezydent, którzy będą ewentualnie 
prowadzili takie rozmowy, byśmy może zastanowili się, po pierwsze.... może najpierw inaczej 
– poznali oczekiwania, tak, drugiej strony, a z drugiej strony wypracowali jakiś element 
dalszej współpracy jakby. Bo to nie jest, te 200.000,00 zł jakby nie załatwia nam problemu. 
Nie wiem, jaka jest sytuacja finansowa na rok 2012 Towarzystwa, czy na jaki okres czasu  w 
ogóle im starczy tych środków na funkcjonowanie. Ale to nie może być tak, że my dajemy 
te 200.000,00 zł i radźcie sobie dalej sami. Jakby to jest, wydaje mi się, problem nasz 
wspólny i powinniśmy wspólnie go rozwiązać. W związku z tym wydaje mi się, że istotne 
byłoby tu  jak  najszybsze  zaproszenie  na  takie  posiedzenie,  czy  wspólne,  czy  oddzielne 
komisji, tą drugą stronę, tak, czyli Towarzystwo Naukowe Płockie.”      

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Joannie Olejnik. 

Pani  radna  Joanna Olejnik  powiedziała:  „Oczywiście,  że  możemy zaprosić  i  podjąć  tą 
dyskusję,  tym bardziej,  że  sprzeczne  są  informacje,  dlaczego  Biblioteka  Zielińskich  nie 
dostała tych środków.”

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Chociażby  z 
ministerstwa.” 

Pani radna  Joanna Olejnik  powiedziała: „Tak, z ministerstwa, jaką dostali odpowiedź na 
swój wniosek. Także tutaj jak najbardziej, bo pewne też problemy tutaj się  dla nas wyjaśnią. 
Dziękuję.”
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Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czyli rozumiem, 
że ta sugestia zostanie wykorzystana jako jeden z tematów na kolejnej komisji.”
      
      

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 (druk nr 385)

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 385 stanowi załącznik nr do 
niniejszego protokołu. 

Projekt uchwały został omówiony w ppkt 1. 

3. zawarcia z Wojewodą Mazowieckim porozumień w sprawie realizacji zadań w 
ramach rządowego Programu na rzecz społeczności  romskiej  w Polsce w 
2012 roku (druk nr 374)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 374. 

4. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na 
nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na rok 2012 (druk nr 375)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 375.

5. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2011 rok (druk 
nr 376)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 376.

6. zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów 
w Płocku, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 (druk nr 377)

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Proszę Państwa, sesja lutowa, przypomnę tylko - 
podejmowaliśmy uchwałę intencyjną.  Szkoda,  że nie ma ani  Pana Prezydenta, ani Pana 
Prezydenta  Siemiątkowskiego,  ale  jakoś  chyba  Panowie  Prezydenci,  mam  nadzieję,  że 
przekażą informację. Sesja lutowa – omawialiśmy wówczas uchwałę intencyjną związaną z 
przeniesieniem Centrum Kształcenia Ustawicznego do 70-tki. Już nie będę wracać do tego 
pomysłu z ul. Padlewskieg. W zmianach budżetowych, jakby już nie nawiązywałam do tego 
tematu,  ponieważ  i  tak  miałam zabrać  głos  w tym punkcie,  w  zmianach  budżetowych 
przekazywaliśmy  100.000,00  zł  dla  Zespołu  Szkół  Technicznych  właśnie  na  adaptację 
budynku dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na lutowej sesji, chciałam tylko 
podkreślić,  że  wsłuchaliśmy  się  wówczas  w  bardzo  emocjonalne  wystąpienie  jednej  z 
uczennic  Centrum Kształcenia  Ustawicznego.  Wówczas  Pan  Prezydent  Nowakowski,  i  w 
zasadzie wtórował mu Pan Wiceprezydent Siemiątkowski, twierdzili, że jest to wówczas w 
lutym  tylko  uchwała  intencyjna,  a  o  wszystkich  ustaleniach  pomiędzy  szkołami,  czyli 
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Zespołem Szkół Technicznych, jak i CKU, dalsze ustalenia zostaną przedstawione na kolejnej 
sesji, gdzie będzie już ta uchwała docelowa. Teraz tak, ja zacytuję tylko słowa, to akurat są 
słowa Pana Prezydenta Nowakowskiego. Myśmy - oczywiście to było do mnie - Pani radnej 
tłumaczyli przed chwilą tak naprawdę, charakter intencyjny ma uchwała, zaproponujemy 
kolejną  uchwałę  Państwu radnym, gdzie  te  wszystkie  wyliczenia,  niewyliczenia,  o  które  
prosiła Pani radna, także będą przedstawione. I coś dziś mamy? - Jedną kartkę, uchwała, 
dosyć, że tak powiem, lakoniczne uzasadnienie, tylko że na podstawie wcześniejszej uchwały 
z lutego Zastępca Prezydenta ds.  Polityki  Społecznej  pismem z dnia  29 lutego,  numer, 
poinformował  o  powyższym  rozstrzygnięciu  Dyrektora  Delegatury  w  Płocku  Kuratorium 
Oświaty; po analizach warunków lokalowych i technicznych obu placówek, dyrektorzy szkół 
wypracowali etapy przeniesienia, zakres koniecznych adaptacji oraz wykorzystania sprzętu i 
pomieszczeń pozwalających na niezależną pracę, szczególnie administracji obu szkół a także 
postulowanej nauki słuchaczy. Czyli generalnie nie mamy żadnych szczegółów. Mało tego, 
proszę Państwa, na Komisji  Skarbu wczorajszej  prosiliśmy również Panów Dyrektorów o 
przedstawienie takich wyliczeń, jak to wygląda z powierzchnią itd., niestety nie otrzymaliśmy 
żadnych informacji. Te 100.000,00 zł, które przekazujemy w zmianach budżetowych, to jak 
nam powiedział Pan Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, jest przeznaczone na adaptację 
trzech w zasadzie  klas,  które  mają  służyć  gimnazjalistom do  porannych lekcji,  aby nie 
kolidowało to z uczniami Zespołu Szkół Technicznych. Natomiast sama szkoła nie jest z 
gumy. Ona się nie rozciągnęła. W związku z tym chcielibyśmy wiedzieć, jaką powierzchnię 
zabrano Zespołowi Szkół Technicznych po to, żeby wygospodarować tą powierzchnię CKU. 
Ponadto chciałabym wiedzieć, jaka powierzchnia dotychczas była, zarówno administracyjna, 
jak  i  dydaktyczna w Centrum Kształcenia  Ustawicznego w al.  Piłsudskiego,  a  jaka  jest 
obecnie zaproponowana w Zespole Szkół Technicznych. I teraz tak, jeszcze jedna chyba, 
myślę  że  bardziej  istotna  sprawa.  Wspomniałam  na  wstępie  o  bardzo  emocjonalnym 
wystąpieniu jednej ze słuchaczek CKU. To było 2 miesiące temu. Podkreślam, że było bardzo 
emocjonalne,  ponieważ  wywoływało  wiele  obaw  przed  przeniesieniem,  zarówno  samym 
funkcjonowaniem w szkole, jak i jakby codzienne życie po prostu, jak będzie przebiegało. 
Wówczas wszyscy się zgodziliśmy, tak, że mają obawy, że to trzeba rozwiać. W związku z 
tym proszę mi  powiedzieć,  czy  w przeciągu tych dwóch miesięcy  Państwo rzeczywiście 
rozwialiście obawy tych uczniów, czy spotkaliście się z uczniami, czy dyskutowaliście na 
temat tego, jak to będzie dalej funkcjonowało, czy spotkaliście się z radą pedagogiczną, żeby 
wyjaśnić te szczegóły dalszego funkcjonowania na co dzień. Co w ciągu tych dwóch miesięcy 
zrobiliście Państwo, zarówno po stronie Prezydentów, jak i wydziału oświaty, edukacji, że te 
obawy zostały odsunięte, przede wszystkim uczniów, bo dla mnie to jest najbardziej istotne, 
że rzeczywiście doszli do wniosku, tak, postaramy się, mam nadzieję, że będzie dobrze. Czy 
zrobiliście  jakiś  krok  w  stosunku  do  nich,  czy  tylko  tak  mechanicznie  podzieliliście 
powierzchnię,  daliście  pieniądze  na  remont  pomieszczeń  i  wszystko,  bez  ludzi,  tylko 
mechanicznie? Jak to wyglądało?” 

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pan radnemu 
Wojciechowi Hetkowskiemu.

Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Panie 
Przewodniczący,  Panowie  Prezydenci,  ja  bym  trochę  inaczej  te  pytania,  które  Pani 
Przewodnicząca  Kulpa  sformułowała,  zadał.  Myślę,  że  one  dotyczą  tego  samego.  Moje 
pytanie pytanie polega na tym, czy powierzchnie, które zostały wygospodarowane na terenie 
Zespołu  Szkół  Technicznych,  są  wystarczające  dla  funkcjonowania  Zespołu  Szkół 
Technicznych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w standardach obowiązujących we 
współczesnej płockiej oświacie? Ile tam i komu zabrano, ile dano, mnie interesuje mniej. 
Mnie chodzi tylko o to, żebym ja podnosząc za chwilę rękę, żebym miał  świadomość tego, że 
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jedna i druga szkoła dostała warunki niezbędne do jej normalnego funkcjonowania. Myślę, że 
jeśli uzyskam odpowiedź twierdzącą, to będzie dla mnie takie przekonanie o tym, że wiemy 
co  robimy  jako  radni,  że  mamy  poczucie  również  tego,  że  ludzie  sprawujący  władzę 
wykonawczą w mieście też mają określony poziom odpowiedzialności, o czym zresztą jestem 
przekonany. Może to pozwoli nam uniknąć takich dramatycznych dyskusji, jakie miały na 
przykład miejsce na tej sali w związku z  podwyżkami opłat za korzystanie z przedszkoli, 
kiedy bardzo precyzyjne odpowiedzi Prezydenta Siemiątkowskiego rozwiały wszelkie moje 
wątpliwości i straciłem nawet zainteresowanie do jakiejś wielkiej polemiki w tej dyskusji. 
Myślę, że więcej tych informacji powodowałoby to, że może byśmy się koncentrowali na 
rzeczach rzeczywiście ważnych, a nie na rzeczach, które służą tylko zaspokajaniu naszej 
ciekawości, albo wywoływaniu takiej atmosfery, że oto coś bardzo złego się dzieje. Dlatego 
prosiłbym o to,  żeby mi odpowiedziano na pytania, czy normy zostały spełnione i  czy 
wszystko to, co jest potrzebne dla funkcjonowania CKU oraz Zespołu Szkół Technicznych 
spełnia  wszystkie  normy,  wymogi  i  nie  będzie  się  odbywało  kosztem  jakości  procesu 
dydaktyczno – wychowawczego oraz warunków pracy nauczycieli.”

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu 
Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

Pan  Roman  Siemiątkowski  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Więc tak, po tej pierwszej sesji, na której została podjęta 
ta uchwała intencyjna, spotkaliśmy się z dyrektorami obydwu szkół. Potem dyrektorzy na 
roboczo spotkali  się już na terenie CKU. I po tych wszystkich analizach spotkaliśmy się 
ponownie u mnie i oni oświadczyli, że jest możliwość przeniesienia CKU do siedziby 70-tki w 
taki sposób, że te szkoły będą mogły funkcjonować równolegle, bez żadnych zakłóceń. I 
jakby świadczą o tym również, jak Państwo radni spojrzą na uzasadnienie do tej uchwały, są 
podpisy obydwu dyrektorów. Czyli oni się podpisują pod tym uzasadnieniem i jest to jakby 
potwierdzenie,  że to  rzeczywiście  zostało  sprawdzone.  Powiem tylko tyle  że,  mam taką 
informację,  że  w  70-tce  jest  38  oddziałów,  a  tam  są  43  pracownie  i  16  pracowni 
warsztatowych. Czyli w sumie 59 pracowni, bo szkoły zawodowe przecież mają. Czyli nie ma 
żadnych problemów, a szczególnie w soboty, w niedziele, kiedy 70-tka nie pracuje, to jest 
wszystko do dyspozycji CKU i gimnazjum będzie mogło mieć zajęcia normalnie w powszednie 
dni tygodnia. Także chcę uspokoić Państwa radnych, że naprawdę są tam możliwości, żeby te 
szkoły funkcjonowały razem równolegle. Tym bardziej, że CKU wygasza pewne szkoły, czyli 
ta sytuacja będzie się z każdym rokiem poprawiać i oczywiście będą powstawały nowe formy. 
Na razie nie zamierzamy łączyć tych dwóch szkół w zespół. Niech to się wszystko unormuje, 
dopiero później będą kolejne decyzje. Dziękuję.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ja nie wiem, czy Pan Prezydent mnie nie lubi, nie 
chce słuchać tego, co mówię. Akurat jak mówiłam, Pan nie odpowiedział na żadne pytanie 
moje zadane. […] Więc jeszcze raz zadam te same pytania. Co Państwo zrobiliście przez dwa 
miesiące od momentu sesji lutowej, że to wystąpienie emocjonalne, które było prezentowane 
w imieniu słuchaczy CKU przez jedną z uczennic, zmieniło ich nastawienie do tych przenosin, 
do połączenia w konsekwencji  chyba? Bo jak rozumiem, to Państwo chyba w tym celu 
idziecie, że w końcu przestanie funkcjonować w ogóle CKU. W związku z tym, po pierwsze, 
co zrobiliście Państwo w tej kwestii,  żeby rozwiać wątpliwości,  ale nie nauczycieli,  tylko 
słuchaczy? Czy Państwo tylko ograniczyliście się właśnie do tego w gabinecie spotkania z 
dyrektorami szkół, ustaliliście tylko: tak, tak, zmieścimy się, wszystko w porządku? Czy tutaj 
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nie powinno być pewnej atmosfery wyciszenia, uspokojenia właśnie. Bo jakby tak - wcześniej 
spotykał  się  się  Pan  w momencie,  kiedy  ta  atmosfera  była  bardzo  gorąca,  na  samym 
początku, kiedy oni nawet zaczęli  zbierać te podpisy i jakby to się później urwało, tak. 
Jeszcze  pamiętam  to  jedno  nasze  posiedzenie  komisji  na  tej  sali,  kiedy  byli  również 
przedstawiciele szkoły, ale to jeszcze było w konsekwencji przeniesienia na ul. Padlewskiego. 
Natomiast tutaj jakby nie mieliśmy możliwości, poza tym jednym wystąpieniem uczennicy. I 
to  jest  pierwsze  pytanie.  Natomiast  drugie  –  co  z  powierzchnią,  jak  to  wygląda  w 
konsekwencji?  Sam Pan  zapowiedział  to,  Pan  Prezydent  Nowakowski  i  w  zasadzie  Pan 
również szedł w tym kierunku, że tamta uchwała jest tylko intencyjna, i  tu jest, cytuję 
jeszcze raz wypowiedź Pana Prezydenta Nowakowskiego: charakter intencyjny ma uchwała, 
zaproponujemy  kolejną  uchwałę  Państwu  radnym,  gdzie  te  wszystkie  wyliczenia, 
niewyliczenia, o które Pani prosiła, będą przedstawione. Żadnych wyliczeń nie mamy, tak jak 
powiedziałam. Zespół Szkół Technicznych nie jest szkołą z gumy, się nie rozciągnęła, w 
związku z  tym, jak wygląda fizycznie powierzchnia, którą zajmowało CKU w al. Piłsudskiego i 
jaka  jest  wygospodarowana  dla  CKU  w  Zespole  Szkół  Technicznych  i  kosztem  jakiej 
powierzchni Zespołu Szkół Technicznych? Natomiast bardzo mnie niepokoi również jedno 
zdanie, które jest zawarte w treści tego uzasadnienia tej uchwały, że podejmowana jest 
konsekwencją wcześniejszych działań zmierzających do racjonalizacji  wykorzystania bazy 
techno - dydaktycznej płockich placówek oświatowych. Niepokoi mnie to z czystego powodu 
-  jakie  jeszcze  Państwo  macie  pomysły  racjonalizacji  wykorzystania  bazy?  Czy  znowu 
Państwo chcecie jakieś szkoły likwidować, łączyć, przenosić, bo to takie niepokojące trochę. I 
projekt uchwały został tylko przekazany do zaopiniowania Radzie Pożytku Publicznego, ale 
nie znam efektu, czy został pozytywnie, czy został negatywnie zaopiniowany. W związku z 
tym też jeszcze poprosiłabym o odpowiedź na to pytanie.”         

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu 
Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

Pan  Roman Siemiątkowski  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Zacznę od 
tego trzeciego pytania. Pani radna powiedziała: znowu chcecie zlikwidować jakieś szkoły. A 
jakie żeśmy zlikwidowali, Pani radna? Ale zlikwidowaliśmy jakieś szkoły? O czym Pani mówi? 
(Pani radna Wioletta Kulpa  powiedziała: „Kilkanaście było.”)  Ale to były szkoły martwe, 
które nie miały uczniów, wie Pani. […] Pani radna, więc jest tak – jeżeli dyrektorzy tych 
szkół, specjaliści, fachowcy, swoim podpisem stwierdzają, że są warunki do tego, żeby te 
szkoły mogły funkcjonować równolegle, to przecież my nie jesteśmy, Pani nie jest fachowcem 
od pedagogiki, od dydaktyki, od nauczania, żeby ocenić, czy jeżeli ja Pani powiem, że są trzy 
jakieś pracownie, że to jest wystarczające. Ja przepraszam, z całym szacunkiem dla Pani 
radnej,  ale  Pani  nie wie  tego,  bo Pani  nie zna specyfiki  pracy szkoły.  Jeżeli  dyrektorzy 
stwierdzają swoim podpisem, że są warunki, to dlaczego ja mam temu nie wierzyć? […] 
(Pani  radna Wioletta Kulpa  powiedziała:  „Po co mówicie  to  na sesji  lutowej,  że będą 
przedstawione. Pytam się w odniesieniu do Pana zwierzchnika wypowiedzi.”) Ale mówię Pani, 
że to już zostało przez fachowców określone, że jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o teraz o 
radę pedagogiczną i o młodzież, to młodzież była zaproszona z CKU na spotkanie do Ratusza 
i  nie  przyszła  na  to  spotkanie.  Natomiast  ja  spotkałem  się  jeszcze  drugi  raz  z  radą 
pedagogiczną w CKU i rada pedagogiczna bardzo spokojnie przyjęła już całą tą informację do 
akceptującej wiadomości i nie wnosiła już na tym spotkaniu żadnych zastrzeżeń do tego 
pomysłu.  Prosili  tylko,  żeby  przy  organizacji  nowego  roku  szkolnego  uwzględniać 
uwarunkowania tej szkoły i tę młodzież. I rozumiem, że jeżeli Pani Dyrektor CKU nie zgaszała 
nam na tym etapie już drugim, że są jakieś problemy  z młodzieżą, to rozumieliśmy, że jest 
wszystko w porządku. Nie było żadnych sygnałów, do nas nie dotarły żadne sygnały w tym 
temacie, żeby ktoś jeszcze protestował. Już nie było żadnych protestów. Czyli jakby wszyscy 
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przyjęli to, tak żeśmy uznali, do akceptującej wiadomości tą decyzję. Dziękuję.”

Pani radna Wioletta Kulpa zapytała jaka była opinia Płockiej Rady Pożytku Publicznego. 

Pani radna  Bożena Musiał  poinformowała, że Płocka Rada Pożytku Publicznego wydała 
opinię pozytywną.

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

Pan  Roman  Wróblewski radca  prawny  zgłosił  autopoprawkę  do  projektu  uchwały 
pomieszczonego na druku nr 377:

− w § 1 wyraz: Jóżefa zastąpić wyrazem: Józefa.

 
7. przyjęcia Programu na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Asystent 

osoby niepełnosprawnej” (druk nr 378)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 378.

8. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2012 
(druk nr 379)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 379.

9. pozbawienia części ulic kategorii dróg publicznych oraz ustalenia przebiegu i 
zaliczenia wybranych dróg położonych na terenie miasta Płocka do kategorii 
dróg publicznych gminnych (druk nr 380) 

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 380 stanowi załącznik nr 
15 do niniejszego protokołu. 

Pan Roman Wróblewski radca prawny zgłosił pozostałe autopoprawki:
− w podstawie prawnej po zapisie: Nr 149 poz. 887 zamknąć nawias,
− w załączniku nr 1 w poz. 19 wyraz Północnym zapisać z małej litery, 
− w załączniku nr 1 w poz. 23, 24 oraz w załączniku nr 2 w poz. 13, 14, 18, 19, 20, 23 

zapis: Św. zamienić na: św.,
− w załączniku nr 1 w poz. 30 wyraz: Osowskiego zamienić na wyraz: Ossowskiego, 
− w załączniku nr 1 w poz. 30 wyraz: skrzyżowaniu zamienić na wyraz: skrzyżowania,
− w załączniku nr 1 w poz. 53 wyraz: osiedlowej zamieć na wyraz: Osiedlowej,
− w załączniku nr 2 w poz. 8 wyraz: krajowej zamieć na wyraz: Krajowej,
− w załączniku nr 2 w poz. 10 wpisać numer obrębu: 1.

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pan radnemu 
Wojciechowi Hetkowskiemu.
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Pan  Wojciech Hetkowski  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja chcę 
złożyć wielki  szacunek Panu mecenasowi Wróblewskiemu, bo odnoszę wrażenie,  że jest 
jedyną osobą w Urzędzie spośród osób przygotowujących dokumenty, że wykorzystuje swoją 
wiedzę, pewnie Panie Romanie jesteśmy z podobnego rocznika, chodziliśmy do klas gdzie 
chodziło 40 osób, jak ja pamiętam, i świetnie Pana tam nauczono. Ale szkoda, że Pan jest 
jedną  jedyną  osobą,  która  musi  dokonywać  tak  prymitywnych  korekt  dokumentów 
przygotowywanych na Radę Miasta, które są przygotowywane przez łańcuch, podejrzewam, 
co najmniej kilku ludzi, na końcu opiniowanym przez prawnika. A Pan widzę, rzeczywiście 
zasługuje na najwyższy szacunek i na rangę nadprawnika, bo naprawdę jestem w szoku po 
prostu na temat Pana kwalifikacji. I proszę to odebrać jako dobrą monetę.”        

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, to nie jest jakby kwestia 
odnosząca się wprost do uchwały, aczkolwiek jest bardzo z nią związana. Chodzi szczególnie 
mi o załącznik nr 2, gdzie na w sumie 25 pozycji, blisko połowa jest bez nazwy. I teraz 
pytanie kieruję chyba do Pana Prezydenta Krzysztofa Buczkowskiego. Nie wiem czy się nie 
mylę.  Chodzi  o  Zespół  ds.  nazewnictwa  ulic.  Nie,  przepraszam,  do  Pana  Prezydenta 
Lewandowskiego. Jak wygląda Państwa praca, znaczy mam na myśli Zespół ds. nazewnictwa 
ulic. Bo przed chwileczką tej części uroczystej tej sesji słyszeliśmy o tym apelu jednego z 
Panów odznaczonych – Pana Jelca, o tym że jedna z tych osób, które wnioskowały chociażby 
o nazwanie jakiejś ulicy w mieście Płocku, cały czas oczekują na ten proces. W związku z tym 
proszę mi powiedzieć, jak Państwo odnosicie się do takiej dużej ilości jeszcze pewnych części 
ulic  w  ogóle  nie  nazwanych.  Czy  nie  uważa  Pan,  że  powinniście  Państwo  bardziej 
zintensyfikować te swoje prace zespołu?”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu 
Lewandowskiemu Zastępcy  Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Cezary Lewandowski Zastępca Miasta Płocka powiedział: „Chciałbym zgodzić się z 
sugestią Pani radnej i na pewno zintensyfikujemy te prace zespołu. Co do wniosku naszych 
kombatantów dotyczących ulicy Otapa, znaczy ten temat był przedmiotem prac zespołu i na 
najbliższym posiedzeniu nazwa zostanie nadana. Dziękuję bardzo.”           

10. zmiany  nazwy  ulicy  oraz  zwolnienia  z  opłat  za  wymianę praw jazdy  i 
dowodów rejestracyjnych związanych  z tą zmianą (druk nr 381)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 381.

11. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 
382)

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu 
Lewandowskiemu Zastępcy  Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Cezary Lewandowski Zastępca Miasta Płocka powiedział: „W druku 382 – załącznik 1, 
który  zakładał  kwotę  720.000,00  zł  na  dofinansowanie,  na  dotacje.  W  autopoprawce 
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zgłaszamy  zwiększenie  kwoty  do  820.000,00  zł,  kwoty  globalnej,  z  procentowym  i 
stosunkowym zwiększeniem poszczególnych pozycji. Nie zwiększa się ilość pozycji, a jedynie 
wartości. Dziękuję.”
(autopoprawka stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu)   

12. ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i  młodzieży za 
osiągnięcia artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody 
(druk nr 383)

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

Pan  Roman  Wróblewski radca  prawny  zgłosił  autopoprawkę  do  projektu  uchwały 
pomieszczonego na druku nr 383:

− w  podstawie  prawnej  wykreślić  wyrazy:  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  
samorządzie gminnym (zapis ten został powtórzony).  

 

13.uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (druk nr 321)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 321.

14.sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały (druk nr 386)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 386.

15. zmieniająca uchwałę nr 348/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 
2012 roku (druk nr 387)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 387.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miast Płock na lata 2012-
2050 (druk nr 384)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  384  (z 
autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw –5
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 364/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  
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zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miast Płock na lata 2012-2050  stanowi 
załącznik nr 17  do niniejszego protokołu.

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 (druk nr 385)

Pan  radny  Artur  Kras  członek  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  odczytał  treść  wniosku 
zgłoszonego przez Panią radną Wiolettę Kulpę:
Pozostawić  kwotę  180.000,00  w  dziale  803  szkolnictwo  wyższe,  rozdział  80306  –  
Działalność dydaktyczna oraz 20.000,00 rozdział 80395 – Pozostała działalność, które  
miały  zostać  przeznaczone  na  funkcjonowanie  Biblioteki  Zielińskich  poprzez  zadania  
pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.
Kwotę 200.000,00 złotych na zadania Pełnomocnika ds.  Organizacji  Pozarządowych z  
przeznaczeniem na funkcjonowanie Biblioteki Zielińskich zdjąć z organizacji Strefy Kibica  
w mieście Płocku pozostawiając na tym zadaniu 100.000 złotych. 
(wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu)
Wynik głosowania:
za – 7
przeciw – 14
wstrzymujące –1
Wniosek został odrzucony. 

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  385  (z 
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw –5
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 365/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku zmieniająca 
Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012  stanowi załącznik nr 19  do niniejszego 
protokołu.

3. zawarcia z Wojewodą Mazowieckim porozumień w sprawie realizacji zadań w 
ramach rządowego Programu na rzecz społeczności  romskiej  w Polsce w 
2012 roku (druk nr 374)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 374.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw –0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 366/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  
zawarcia  z  Wojewodą  Mazowieckim  porozumień  w  sprawie  realizacji  zadań  w  ramach  
rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 roku stanowi załącznik 
nr 20  do niniejszego protokołu.
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4. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na 
nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na rok 2012 (druk nr 375)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 375.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw –0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 367/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  
określenia zadań rehabilitacji  zawodowej i  społecznej  oraz  przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2012 stanowi załącznik 
nr 21  do niniejszego protokołu.

5. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2011 rok (druk 
nr 376)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 376.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 368/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2011 rok stanowi załącznik nr 
22  do niniejszego protokołu.

6. zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów 
w Płocku, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 (druk nr 377)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  377  (z 
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 4
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 369/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  
zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku, al.  
marsz. Józefa Piłsudskiego 6 stanowi załącznik nr 23  do niniejszego protokołu.

7. przyjęcia Programu na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Asystent 
osoby niepełnosprawnej” (druk nr 378)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 378.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 370/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  
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przyjęcia  Programu  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  pod  nazwą  „Asystent  osoby 
niepełnosprawnej” stanowi załącznik nr 24  do niniejszego protokołu.

8. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2012 
(druk nr 379)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 379.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 371/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  
określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2012 stanowi załącznik 
nr 25  do niniejszego protokołu.

9. pozbawienia części ulic kategorii dróg publicznych oraz ustalenia przebiegu i 
zaliczenia wybranych dróg położonych na terenie miasta Płocka do kategorii 
dróg publicznych gminnych (druk nr 380) 

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  380  (z 
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw –0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 372/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  
pozbawienia  części  ulic  kategorii  dróg  publicznych  oraz  ustalenia  przebiegu  i  zaliczenia  
wybranych dróg położonych na terenie miasta Płocka do kategorii dróg publicznych gminnych 
stanowi załącznik nr 26  do niniejszego protokołu.

10. zmiany  nazwy  ulicy  oraz  zwolnienia  z  opłat  za  wymianę praw jazdy  i 
dowodów rejestracyjnych związanych  z tą zmianą (druk nr 381)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 381.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 373/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  
zmiany   nazwy   ulicy  oraz  zwolnienia  z  opłat  za  wymianę  praw  jazdy  i  dowodów 
rejestracyjnych związanych  z tą zmianą stanowi załącznik nr 27  do niniejszego protokołu.

11. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 
382)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  382  (z 
autopoprawką).
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Wynik głosowania:
za – 23
przeciw –0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 374/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  
przyznania  dotacji  na  sfinansowanie  prac  konserwatorskich,  restauratorskich  lub  robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  stanowi załącznik nr 28  do 
niniejszego protokołu.

12. ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i  młodzieży za 
osiągnięcia artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody 
(druk nr 383)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  383  (z 
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 375/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  
ustanowienia  nagrody Prezydenta  Miasta  Płocka  dla  dzieci  i  młodzieży  za  osiągnięcia 
artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody stanowi załącznik nr 29  do 
niniejszego protokołu.

13.uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (druk nr 321)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 321.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 376/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  
uchwalenia  Regulaminu  Rady  Miasta  Płocka  stanowi załącznik  nr  30   do  niniejszego 
protokołu.

14.sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały (druk nr 386)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 386.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 377/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  
sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały stanowi załącznik nr 31  do niniejszego 
protokołu.
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    15.zmieniająca uchwałę nr 348/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 
         2012 roku (druk nr 387)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 387.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 378/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku zmieniająca 
uchwałę nr 348/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku stanowi załącznik 
nr 32  do niniejszego protokołu.

Pan radny  Artur Kras członek Komisji Uchwał i  Wniosków odczytał wniosek głoszony 
przez Pana radnego Mirosława Milewskiego.
Treść wniosku: 
Rada Miasta Płocka zobowiązuje Prezydenta Płocka do przygotowania na najbliższą sesję  
Rady Miasta następującego tematu:

− Restrukturyzacja  i  racjonalizacja  wydatków  placówek  oświatowo  – 
wychowawczych, algorytm podziału środków finansowych, remonty, inwestycje,  
wynagrodzenia w latach 2012 – 2014 w mieście Płocku.

(załącznik nr 33 do niniejszego protokołu)
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 2
wstrzymujące – 2
Wniosek został przyjęty. 

Ad pkt 9

Pan  Roman  Siemiątkowski  Zastępca Prezydenta  Miasta  Płocka  przedstawił 
sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta Płocka za 
okres od 28.03.2012 r. do 23.04.2012 r. Poinformował:

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka:
− brał udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego, 
− uczestniczył w otwarciu wystawy w Książnicy Płockiej, przygotowanej w ramach 

obchodów Roku Korczakowskiego, 
− spotkał  się  z  mieszkańcami  Płocka  w  Galerii  Wisła  w ramach  Podwieczorku  z 

Prezydentem  (motywem przewodnim  był  1% dla  płockich  organizacji  pożytku 
publicznego), 

− podpisał z Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę 
na projekt pn.:  Modernizacja i  przebudowa dróg w gminach regionu płockiego  
szansą ich dynamicznego rozwoju, 

− uczestniczył  w konferencji promującej projekt pn.: Usprawnianie ratownictwa na 
drogach,  etap  I  oraz  w przekazaniu  sprzętu  dla  jednostek  Państwowej  Straży 
Pożarnej, 

− brał udział w uroczystej gali podsumowującej plebiscyt  Z Tumskiego Wzgórza – 
wydarzenie roku 2011,  połączonym z jubileuszem 40-lecia Tygodnika Płockiego 
(wspólnie z Zastępcą Panem Romanem Siemiątkowskim),    
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− brał  udział  w  uroczystości  wręczenia  medalu  Laude  Probus  dla  Płockiego 
Towarzystwa Fotograficznego w Płockiej Galerii Sztuki, 

− przyjmował interesantów,
− w  dniach  od  17.10.2010  do  29.02.2012  r.  odbyła  się  kompleksowa  kontrola 

gospodarki finansowej miasta Płocka,  obejmująca okres od 1 stycznia 2011 do 31 
grudnia 2011 (z treścią wystąpienia pokontrolnego można zapoznać się w Biurze 
Obsługi Rady Miasta),

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
− uczestniczył  w  pracach  komisji  ds.  opiniowania  ofert  na  realizację  zadań 

publicznych w zakresie zdrowia i spraw społecznych,
− wręczał nagrodę Prezydenta Miasta Płocka laureatowi X ogólnopolskiego konkursu 

plastycznego Tradycje Wielkanocne, 
− uczestniczył w debacie:  Gdzie szukać wzorców dla samorządu uczniowskiego, w 

ramach Projektu XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży w Zespole Szkół nr 3,
− wręczył  nagrodę  Prezydenta  Miasta  Płocka  –  statuetkę  Mistrz  Debatowania, w 

Płockiej Debacie Oksfordzkiej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, 
− był  obecny  na  spotkaniu  z  płockimi  przedsiębiorcami  oraz  przedstawicielami 

organizacji pozarządowych przekazującymi paczki, dary, potrzebującym i ubogim, 
− był obecny na uroczystości przekazania dla SPZOZ w Płocku trzech ambulansów 

oraz  nowego  budynku  administracyjnego,  zorganizowanej  przez  Marszałka 
Województwa Mazowieckiego i Dyrektora SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego,

− był  obecny na uroczystym śniadaniu  zorganizowanym przez  Prezydenta  Miasta 
Płocka dla  byłych mieszkańców DPS, osób korzystających z pomocy Rzecznika 
Osób  Niepełnosprawnych  oraz  uczniów  Szkoły  Podstawowej  nr  18  objętych 
pomocą socjalną,

− uczestniczył  w  spotkaniach  i  konsultacjach  z  dyrektorami  szkół  i  placówek 
oświatowych  oraz  dyrektorami  instytucji  kulturalnych  podczas  konferencji 
zorganizowanej przez Wydział Edukacji i Kultury na temat współpracy placówek 
oświatowo  –  wychowawczych  z  instytucjami  kulturalnymi,  zmian  w  płockiej 
oświacie, zagadnień związanych z bieżącą działalnością szkół i placówek,

− uczestniczył w spotkaniu Kapituły nominacji kandydatów na Płocczanina Roku,
− spotkał się z przedstawicielami środowiska szachowego z Darmstadt i  Płocka – 

uczestnikami turnieju Tumska Wieża, 
− reprezentował Prezydenta Miasta Płocka podczas uroczystej gali podsumowującej 

plebiscyt Z Tumskiego Wzgórza,
− uczestniczył w sympozjum naukowym na temat:  Czy można zaufać pedagogice 

sportu, zorganizowanym przez Salezjańską Organizację Sportową Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

− uczestniczył w imprezach kulturalno – sportowych,

Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
− uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami osiedla Radziwie,
− uczestniczył w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników Spółki Rynex,
− uczestniczył w posiedzeniu komisji Rady Miasta, 
− brał udział w posiedzeniach zespołu ds. polityki mieszkaniowej, 
− uczestniczył  w spotkaniu  ze  spółdzielniami  mieszkaniowymi (wspólnie  z  Panem 

Cezarym Lewandowskim Zastępcą Prezydenta Miasta),
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− brał udział w konferencji z uroczystej okazji 45 rocznicy powołania filii Politechniki 
Warszawskiej  w  Płocku  nt.:  Politechnika  Warszawska  w  Płocku  dla  rozwoju 
regionu,  

− podpisywał akty notarialne, 

Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
− brał udział w spotkaniu z  delegacją służb geodezyjnych z Rumunii,
− uczestniczył  w  spotkaniu  z  wójtami  i  starostami,  dotyczącym  budowy  linii 

kolejowej relacji Modlin – Płock, 
− spotykał się z przedstawicielami firm zainteresowanych inwestycjami na terenie 

miasta Płocka, 
− brał udział w spotkaniach dotyczących polityki rozwoju gospodarczego, 
− uczestniczył w spotkaniu z liderami Projektu Norweskiego,
− brał udział w spotkaniu w Departamencie Geodezji i Katastru z Marszałkiem, 
− uczestniczył w spotkaniu Akademii Młodego Żeglarza,
− brał  udział  w  spotkaniu  wyjazdowym  w  Centrum  Unijnych  Projektów 

Transportowych,
− spotkał  się  z  partnerami  Projektu  Norweskiego  dotyczącego  zapisów  w 

uregulowaniu komisji odbioru III etapu projektu,
− brał udział w spotkaniu z firmą Transprojekt Gdański w sprawie budowy obwodnicy 

północno – zachodniej.     

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy nie wiem, czy w tym czasie, ale proszę 
mi powiedzieć, czy w ostatnim czasie wydawaliście Państwo jakieś decyzje związane z 
umiejscowieniem na terenie Osiedla Trzepowo elektrowni gazowej. Czy była wydana w 
tym czasie decyzja środowiskowa?”   

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu 
Lewandowskiemu Zastępcy  Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Nie ma Pana 
Prezydenta  Buczkowskiego.  Decyzje  środowiskowe wydaje  podległy  mu pion.  Dlatego 
pozwolimy sobie odpowiedzieć na piśmie na to pytanie.”

Ad pkt 10

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie 
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z prac między sesjami tj. w okresie od 27.03.2012 
r. do 24.04.2012 roku. Poinformował że:

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka:
− brał  udział  w  wizytacji  inwestycji  Wodociągów  Płockich  sp.  z  o.o.  w  dniu  3 

kwietnia,
− spotkał  się  z  Prezydium  Rady  i  Przewodniczącymi  klubów  nt.  przebiegu 

dodatkowej sesji Rady Miasta Płocka -  4 kwietnia, 
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− brał udział w uroczystej mszy świętej w Kościele na Stanisławówce w II rocznicę 
katastrofy smoleńskiej - 10 kwietnia,

− brał udział w komisjach merytorycznych,
− brał  udział  w  konferencji  prasowej  Prezydium  Rady  Miasta  Płocka  w  dniu  16 

kwietnia nt. dodatkowej sesji Rady Miasta Płocka,
− brał  udział  w spotkaniach roboczych przewodniczących klubów nt.  treści  Apelu 

Rady Miasta na  dodatkową sesję Rady Miasta -  18 kwietnia, 
− brał udział w dyżurach przewodniczącego,
− uczestniczył w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu  Z Tumskiego Wzgórza oraz 

gali z okazji 40 - lecia Tygodnika Płockiego - 20 kwietnia,

Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka: 
− brał udział w spotkaniu z  Radą Mieszkańców Osiedla Stare Miasto - 28 marca, 
− uczestniczył  w  uroczystościach  związanych  z  drugą  rocznica  katastrofy 

smoleńskiej – 10 kwietnia, 
− brał udział w konferencji pn. Spółdzielnia socjalna osób prawnych jako kierunek  

rozwoju mikroregionu -  23 kwietnia,
− przyjmował interesantów
− brał udział w pracach komisji,

Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka: 
− brał  udział  w  posiedzeniu  zarządu  i  walnym  zgromadzeniu  Związku  Miast 

Nadwiślańskich,
− uczestniczył w debacie poświęconej samorządności, która odbyła się III Liceu8m 

Ogólnokształcącym, 
− przyjmował interesantów,

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:
− brał udział w konferencji prasowej Prezydium Rady Miasta Płocka w dniu 16 
     kwietnia nt. dodatkowej sesji Rady Miasta Płocka,
− brał udział w spotkaniu z Radą Osiedla Rembielińskiego, 
− uczestniczył w pracach komisji, 
− przyjmował interesantów. 

        
Ad pkt 11 i 12

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani  radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Panowie  Prezydenci.  Teraz  mamy  mały 
problem, ponieważ nie ma na sali już Pana Dyrektora MZD, a ja potrzebuję niestety tej 
odpowiedzi w dniu dzisiejszym. Firma Falck, wiemy dokładnie doskonale chyba o kogo 
chodzi,  znaczy generalnie  w skrócie  mówiąc,  budzi  bardzo duże zastrzeżenia,  bo tak 
naprawdę może spowodować wycofanie się z działalności  płockiej Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego i  Transportu Sanitarnego,  czyli  w konsekwencji  likwidację  tej 
stacji. Podobno firma Falck umiejscowiła się na terenie domów towarowych Centrum. Tam 
jest  jej  lokalizacja,  czyli  przy  ul.  Tumskiej.  I  podobno  otrzymała  zgodę  na  wyjazd 
wszystkich karetek, wszystkich samochodów, ulicą Tumską do ulicy Sienkiewicza. I teraz 
proszę o odpowiedź, czy rzeczywiście taka decyzja wyszła z Urzędu, czy też z MZD, bo 
nie  wiem,  kto  jest  adekwatny  w  tej  sprawie  do  udzielania  tego  typu  zgód.”
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Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi 
Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Roman Siemiątkowski  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Znaczy 
dlatego że akurat wiem, o co Pani radna pyta, bo ja już miałem takie pytanie wcześniej i 
rozmawiałem  z  Panem  Prezydentem  Buczkowskim.  To  Pan  Prezydent  Buczkowski 
powiedział  mi,  dzisiaj  jeszcze, że nie było takiej decyzji.  Miał  sprawdzić,  czy w ogóle 
będzie  możliwe,  żeby  tam  karetki  wyjeżdżały  z  tej  bramy  Tumską  gdzieś  tam  do 
Sienkiewicza, prawda. Zaraz sprawdzimy jeszcze. Zapytam Prezydenta Buczkowskiego. 
Ale wedle mojej wiedzy to nie było takiej decyzji. Ale może ja wyjdę i zapytam. Znaczy tu 
chodzi o to, czy są jakieś przepisy szczególne, które pozwalają zabronić, bo jeżeli to tam 
ma swoją siedzibę, to wtedy tak jak wszyscy mieszkańcy Tumskiej,  czy użytkownicy, 
mają  jakieś  tam prawa  korzystania  z  Tumskiej.  Ja  zaraz  poproszę  może  Prezydenta 
Buczkowskiego. [...]”       

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Piotrowi Kuberze. 

Pan  radny Piotr  Kubera  powiedział:  „Ja  mam  pytanie  dotyczące  debaty  na  temat 
przyszłości Wisły Płock. Z takich informacji wynika, że ma się ona odbyć 15 maja. Nie 
wiem, czy jest już potwierdzony termin, jaka jest godzina tej debaty, czy dotyczy ona 
tylko i wyłącznie piłki nożnej, czy również dotyczy Sekcji Piłki Ręcznej Wisła Płock. I może 
takie pytanie – jaki cel chcemy osiągnąć organizując tą debatę? Cel, który przyświeca 
Prezydentowi. Jakie chciałby wyciągnąć z tej debaty wnioski? Dziękuję.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Pawłowi Kolczyńskiemu. 

Pan  radny  Paweł  Kolczyński powiedział:  „Dziękuję.  Panie  Przewodniczący!  Wysoka 
Rado!  Mam  pytanie  dotyczące  dróg  dojazdowych  do  mostu.  Na  ostatniej  Komisji 
Rewizyjnej Pan Dyrektor Terebus bardzo szczegółowo na ten temat udzielił wyjaśnień. I 
bardzo mu za to dziękuję. Natomiast tam padła informacja z wypowiedzi Pana Dyrektora, 
iż roboty, które były prowadzone, a które dotyczyły tych zboczy naprawianych w obrębie 
tych dróg, nie zostały odebrane, ponieważ te prace nie zostały zakończone. Mamy w tej 
chwili już koniec kwietnia. W związku z tym mam pytanie – kiedy wykonawca tych prac 
podejmie na nowo te prace, kiedy zostaną one zakończone i kiedy planowany jest odbiór 
końcowy tego remontu tej inwestycji, tak naprawdę? I drugie pytanie. Też, tak tak jak 
wspomniałem w swojej wcześniejszej, tutaj przed chwilą, wypowiedzi, mamy koniec tak 
naprawdę kwietnia.  Za  chwilę  będziemy mieli  połowę roku  2012 i  tak  naprawdę rok 
czasu,  do  kiedy  będziemy  musieli,  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  w  zakresie 
gospodarki odpadami, wprowadzić podatek śmieciowy. Mam pytanie – czy w tym zakresie 
zostały  podjęte  jakieś  prace  przez  Urząd  Miasta?  Czy  został  powołany  jakiś  zespół, 
zlecone  analizy,  które  tak  naprawdę  będą  podstawą  pracy  później  dla  właściwych 
organów miasta w zakresie ustalenia wysokości tego podatku?”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Leszkowi Brzeskiemu. 

Pan radny Leszek Brzeski powiedział: „[...] Panie Prezydencie, ja mam takie pytanie i 
propozycję. […] Kilkanaście chyba wyremontowanych boisk zostało, przyszkolnych takich. 
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Swego czasu w 2009 i  2010 roku był taki  program  Trener Osiedlowy.  I  społeczności 
szkół, dyrektorzy, bardzo są za tym, żeby na tych wyremontowanych boiskach coś się 
działo.  Po  południu  większość  z  tych  boisk  jest  niewykorzystanych.  A  jak  jest 
wykorzystywana – to w różnym celu, ale nie takim do końca sportowym. Jak byli  ci 
trenerzy,  oni  wtedy  pilnowali,  organizowali  zawody,  organizowali  treningi  i  boiska  te, 
obiekty  sportowe,  tętniły  życiem.  Ja  mam  prośbę,  żeby  wrócić  do  tego  Trenera 
Osiedlowego. Ten Trener w 2009 roku był organizowany przez Szkolny Związek Sportowy. 
Koszt od 1 maja do 31 października wyniósł 100 tys. zł. To myślę, że w porównaniu na 
przykład z tą Strefą Kibica, która 300 tys. zł kosztuje i ona tylko przez miesiąc będzie 
trwała i też nie wiadomo do końca, jak będzie to funkcjonowało, duże możliwości ten 
Trener Osiedlowy stwarza. Bo w sprawozdaniu czytałem z 2009 roku, to kilka tysięcy 
młodych, dzieci i młodzieży uczestniczyło i na każdym osiedlu praktycznie te zajęcia były 
organizowane. Także bardzo proszę, żeby ten  Trener Osiedlowy w tym roku też zaczął 
funkcjonować. I drugie moje pytanie. Tutaj rowerzyści zwracają się do mnie, myślę że już 
była dyskusja o tym, żeby była możliwość przewożenia rowerów autobusami komunikacji 
miejskiej.  Ja  nie  mówię  tutaj  o  godzinach  szczytu,  bo  wiadomo,  że  nikt  się  z  tym 
rowerem nie będzie pchał jak jest zatłoczony autobus. Natomiast mamy piękne okolice 
Płocka i nie zawsze bezpiecznie jest dojechać, przypuśćmy, do Soczewki, czy do Grabiny, 
czy do Łącka. Wtedy ten autokar zazwyczaj nie jest mocno zatłoczony, wtedy żeby była 
możliwość, żeby rowerzysta ten rower mógł przewieźć. Dziękuję.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani  radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Ja  jeszcze  jedno  pytanie  w  sprawie  ulicy 
Grabówka. Czy w ostatnim czasie - znaczy nie mówię o pracach związanych ze skarpą, 
tylko mam na myśli  asfalt  -  czy w ostatnim czasie  Państwo gdzieś uzupełnialiście  w 
jakimś fragmencie asfalt? Mam na myśli tą część, która była już przed jakimś czasem 
remontowana.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu 
Lewandowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Cezary  Lewandowski Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Na 
większość pytań, ponieważ nie jesteśmy wszyscy obecni, odpowiemy na piśmie. Ja tylko 
odniosę się do kwestii dróg dojazdowych do mostu. Wykonawca planuje rozpoczęcie prac 
na przełomie kwietnia/maja, czyli to będzie albo ten tydzień, albo przyszły. Zakończyć 
powinien do 30 maja. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z ulicą Grabówką i uzupełnienia 
asfaltu,  to  rozumiem, że chodzi  Pani  o ten fragment,  który był  w tamtym roku.  Nie 
przypominam sobie, ale oczywiście sprawdzę tutaj i udzielimy na piśmie odpowiedzi.” […] 

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi 
Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Roman Siemiątkowski  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka powiedział:  „Znaczy, 
jeżeli chodzi o tą firmę Falck, bo Pan Prezydent Buczkowski wyjechał przywitać delegację 
chińską, która dzisiaj przyjeżdża, ale ja zaraz dzisiaj po sesji najwyżej na komórkę do 
Pani oddzwonię, jeżeli Pani to dzisiaj musi mieć, dobrze, czy była decyzja, czy nie, żeby 
Pani miała wiedzę.”      
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Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu 
Maciejowi Wiąckowi. 

Pan radny Maciej Wiącek powiedział: „W zasadzie zdążyłem się już wyłączyć, bo razem 
z radnym Iwaniakiem pytaliśmy o wydatki na molo, natomiast nie zapytaliśmy o jedną 
podstawową kwestię, czy na przykład w sezonie teraz wiosenno – letnim będziemy w 
ogóle mogli na to molo wejść, czy jest taka szansa. (Pan radny  Arkadiusz Iwaniak 
zapytał: „W którym roku?”) Tak, jeszcze może określmy, w którym roku.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi 
Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Roman Siemiątkowski  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „To znaczy 
trwają  w  tej  chwili  prace  koncepcyjne.  Tak  jak  była  już  mowa wcześniej,  myślę,  ta 
wiadomość jest znana, że wedle opinii  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
jest  możliwa  naprawa mola  bez  jego  demontażu.  I  teraz  tam tylko  były  rozmowy z 
Bilfingerem i z podwykonawcą, który te pale tam montował. Jeżeli to by się udało zrobić, 
to tak, jest to możliwe, żeby jeszcze na wiosnę to molo udostępnić mieszkańcom Płocka.” 

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

1/  Pani radna Wioletta Kulpa złożyła interpelacje:

− dot.  uzupełnienia  odpowiedzi  na  interpelację   (kserokopia  interpelacji  stanowi 
załącznik nr 34 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Dotyczy  uzupełnienia  odpowiedzi  na  interpelację  Nr  WOP-I-RO.0003.542.2012.AK  w 
sprawie sprzedaży działki nr 289/7.
Z udzielonej  odpowiedzi  – niepodpisanej  –  na moją interpelację  wynika,  iż  właściciel 
działki  nr  832 złożył  wniosek o  sprzedaż w formie  bezprzetargowej  działki  nr  289/7. 
Proszę o podanie nazwiska właściciela działki nr 832 (lub właścicieli). 
Sprzedaż tej działki eliminuje na przyszłość przebicie od ulicy Kochanowskiego do ulicy 
Chopina  dla  okolicznych  mieszkańców  ulic  Wschodniej,  Żwirki  i  Wigury,  Lotników, 
Łącznej, Północnej, a nawet Kochanowskiego. To przebicie stanowiłoby doskonały skrót 
dla  tych mieszkańców.  Proszę o  informację,  czy  Urząd Miasta  Płocka planował  (bądź 
Miejski Zarząd Dróg) przebicie do ulicy Chopina z wykorzystaniem działki miejskiej nr 
289/7, która w obecnej sytuacji przeznaczona jest jako dodzielenie dla właściciela działki 
nr 832. 
W świetle udzielonej odpowiedzi Urząd Miasta Płocka zaproponował dodatkowy fragment 
terenu działki 289/7, czy to oznacza, że wnioskodawca złożył propozycję zakupu tylko 
części tej nieruchomości, jeśli tak to czy propozycja miasta została przyjęta. 
Proszę o rozważenie możliwości podzielenia działki nr 289/7 w wyodrębnieniem pasa pod 
ewentualne  przebicie  do  ulicy  Chopina,  a  sprzedaż  działki  na  rzecz  wnioskodawcy 
ograniczyć  jedynie  do  części  znajdującej  się  na  tyłach  działki  nr  832.  Dojazd  na 
proponowany parking dla hotelu możliwy będzie z drogi stanowiącej przebicie do ulicy 
Chopina.
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− dot. przetargów   (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 35 do niniejszego 
protokołu)

Treść interpelacji
Dotyczy ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargów Wydziału Zamówień Publicznych:

A.  Proszę  o  szczegółową  informację  na  temat  dwudniowej  imprezy  targowo-
wystawienniczej z kwotą 462.250,00 złotych, na którą Wydział  Zamówień Publicznych 
ogłosił przetarg. Wnioskuję o udzielenie informacji w następujących kwestiach:
1. Jaki jest charakter, termin i tematyka tej imprezy?
2. Czy jest niezbędna w świetle braku środków finansowych, m.in. na funkcjonowanie 
Biblioteki Zielińskich?
3.  Jakie  efekty  dla  miasta  przyniesie  organizacja  dwudniowej  imprezy  targowo-
wystawienniczej?
4. Proszę o przedstawienie szczegółowego kosztorysu wydatków.
B.  Szkolenie  z  cateringiem  „Własna  firma  pomysłem  na  życie  w  Płocku”  z  kwotą 
38.530,00 zł.
1. Proszę podać termin, czas trwania, miejsce i ilość uczestników szkolenia?
2. Jakie są planowane rezultaty szkolenia?
3. Proszę o przedstawienie kosztorysu wydatków na szkolenie.
C.  Doradztwo  prawne  związane   z  działalnością  Pełnomocnika  ds.  Inwestycji 
Strategicznych Urzędu Miasta Płocka – kwota ponad 59.000,00 złotych rocznie.
1. Dlaczego Pełnomocnik nie korzysta z prawników zatrudnionych przez Urząd Miasta 
Płocka, a wynajmuje Kancelarię Prawną za blisko 5.000 złotych miesięcznie niezależnie 
od tego, czy jest  potrzeba interwencji  prawnej i  doradztwa w zakresie prowadzonych 
inwestycji?
2.  Proszę  o  informację,  czy  od  momentu  rozpoczęcia  (kontynuacji  przez  obecnego 
Prezydenta)  inwestycji  budowa  ulicy  Granicznej  i  ulicy  Otolińskiej  wraz  z  Targową 
dochodziło do poważnych interwencji prawnych, jeśli tak to czego konkretnie dotyczyły?

W każdym z wymienionych punktów A,  B i  C proszę o  podanie  Firmy,  która  została 
wybrana przez komisję przetargową.

− dot. nazwy ulic (skwerów  )  (kserokopia interpelacji stanowi  załącznik nr 36  do 
niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Dotyczy  nazwy  ulic  (skwerów)  imieniem  parlamentarzystek  ziemi  płockiej  tragicznie 
zmarłych podczas katastrofy smoleńskiej.

W 2010 roku Przewodniczący Klubów Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej podjęli rozmowy z Przewodniczącym Rady Miasta Płocka w celu podjęcia 
działań  zmierzających  do  nazwania  ulicy,  bądź  skweru  imieniem  naszych  dwóch 
parlamentarzystek tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej: śp. Pani Senator Janiny 
Fetlińskiej i śp. Pani Posłanki Jolanty Szymanek-Deresz. 
Proszę o informacje,  czy kontynuowane są rozmowy i  działania poszukujące godnego 
miejsca w Płocku na uczczenie ich pamięci. Przypomnę tylko, iż w 2010 roku zgłaszaliśmy 
wspólnie propozycję  do rozważenia, aby wyodrębnić takie miejsce na terenie Parku na 
Tumach.
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2/  Pan radny Marcin Flakiewicz złożył interpelacje:

− dot.    interpelacji  nr  BRM.0003.552.2012   (kserokopia  interpelacji  stanowi 
załącznik nr 37 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot,  temat  interpelacji:  Postęp  w  sprawie  złożonej  przeze  mnie  interpelacji  nr 
BRM.0003.552.2012.
Uzasadnienie interpelacji: W odpowiedzi na wskazaną w temacie interpelację czytamy, że 
Oddział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego zwrócił się do Naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji,  Straży Miejskiej  w Płocku oraz 
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, o udzielenie opinii  i  ewentualnych uwag na temat 
proponowanego w interpelacji rozwiązania.
Proszę  o  przedstawienie  opinii  wyżej  wymienionych  organizacji  oraz  sposobu  
i trybu załatwienia niniejszej sprawy przez Urząd Miasta Płocka.
W przypadku braku decyzji Prezydenta Miasta Płocka, w skutek nie zebrania wszystkich 
stosownych opinii etc., proszę o podanie terminu załatwienia niniejszej sprawy.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

− dot.  b  udowy  zatoki  parkingowej  przy  bibliotece  „CHOTOMEK”  (kserokopia 
interpelacji stanowi załącznik nr 38  do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji:  Budowa zatoki parkingowej przy bibliotece „CHOTOMEK” 
znajdującej się przy ul. H. Sienkiewicza.
Uzasadnienie interpelacji: Zwracam się z prośbą o uwzględnienie w planach modernizacji 
ul. H. Sienkiewicza budowy zatoki parkingowej na wysokości przedmiotowej biblioteki. 
Niejednokrotnie rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia do ww. placówki mają problem 
z zaparkowaniem auta. Bezpieczeństwo na drodze maleje, gdyż rodzic nie ma możliwości 
bezpiecznego zaparkowania pojazdu w pobliżu obiektu. 
Z  uwagi  na  zapewnienie  większej  rotacji  zatoki,  proszę  o  rozważenie  możliwości 
ustawienia znaku drogowego umożliwiającego postój maksymalnie do 15 min. 
Interpelacja składana na wniosek pracowników placówki oraz osób z niej korzystających. 
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

− dot. parku „Na Zdunach”   (kserokopia interpelacji stanowi  załącznik nr 39  do 
niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot,  temat  interpelacji:  Ogrodzenie  placu  zabaw  i  nasadzenia  roślin  
w parku „Na Zdunach” przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Uzasadnienie  interpelacji:  Obecny  stan  techniczny  placu  zabaw  nie  zapewnia 
wystarczającego bezpieczeństwa i  komfortu zabawy dla korzystających z niego dzieci. 
Ponadto  brak  ogrodzenia  pozwala  psom  na  pozostawianie  odchodów
w miejscu przeznaczonym do zabawy i rekreacji. 
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Mając  na  uwadze  planowane  wzbogacanie  niniejszego  placu  o  nowe  atrakcyjne 
urządzenia do zabaw dla dzieci, zwracam się z prośbą o naniesienie proponowanych w 
temacie  interpelacji  uwag  na  całym  terenie  z  uwzględnienie  również  miejsc 
przeznaczonych na nowe atrakcje. 
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

− dot.  zestawienia  wydatków  związanych  z  odśnieżaniem  Miasta  w  sezonie   
2011/2012  (kserokopia  interpelacji  stanowi  załącznik  nr  40   do  niniejszego 
protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji:  Zestawienie wydatków związanych z odśnieżaniem Miasta 
w sezonie 2011/2012.
Uzasadnienie  interpelacji:  Proszę  o  przedstawienie  zestawienia  planowanych
i zrealizowanych kosztów związanych z odśnieżaniem Miasta w sezonie 2011/2012. 
W przypadku wystąpienia:
Rezerwy finansowej -  proszę o podanie celu jej przeznaczenia;
Deficytu  - proszę o podanie źródła jego finansowania.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

− dot.  zestawienia  wydatków  związanych  z  odśnieżaniem  Miasta  w  sezonie   
2011/2012 (kserokopia  interpelacji  stanowi  załącznik  nr  41   do  niniejszego 
protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat Interpelacji: Wprowadzenie wyraźnego oznakowania terenów zielonych 
objętych właściwością Urzędu Miasta Płocka.
Uzasadnienie  interpelacji:  Obecne  oznakowanie  nie  określa  w  sposób  jednoznaczny 
charakteru  użytkowania  terenów  zielonych.  Wydaje  się  koniecznym  zamontowanie 
zauważalnych tablic, gdyż zgodnie z nowelizacją Kodeksu Wykroczeń, część zieleńców i 
trawników  została  przeznaczona  do  nieskrępowanego  z  nich  korzystania.  Nie  mniej 
jednak  mieszkańcy  poprzez  niezauważalne  oznakowanie  mają  problem  z  ich 
identyfikacją, a tablice niewątpliwie powinny pełnić funkcje informacyjną i zachęcającą do 
swobodnego korzystania z wyznaczonych terenów zielonych. 
Należy zauważyć, że pozwolenie na korzystanie z terenów zielonych przez ludzi nie jest 
zawsze  jednoznaczne  z  zezwoleniem  wyprowadzania  na  nich  psów,  co  powinno  być 
oznaczone  wyraźną  tabliczką  z  monitem  zakazu  wprowadzania  zwierząt.  Wzmożoną 
pieczę nad przestrzeganiem niniejszego zakazu powinny sprawować odpowiednie służby 
porządkowe. 
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -
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Ad pkt 13

Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przypomniał  radnym  o 
konieczności  złożenia  oświadczeń  majątkowych.  Poinformował  również,  że  Zarząd 
Towarzystwa  Wioślarskiego  zaprasza  na  uroczyste  otwarcie  sezonu  wioślarskiego,  które 
odbędzie  się  w  dniu  11.05.2012  r.  o  godz.  1000 na  przystani  Płockiego  Towarzystwa 
Wioślarskiego.    
 

Ad pkt 14

Pan  Tomasz Korga  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XXIII Sesji 
Rady Miasta Płocka.

Na tym protokół zakończono i podpisano.- 

Protokołowała                           Sekretarz Sesji                                        Przewodniczący     
             Rady Miasta Płocka                                  Rady Miasta Płocka

/-/Jolanta Kozera                 /-/Tomasz Maliszewski                               /-/Artur Jaroszewski

   
          Wiceprzewodniczący

                    Rady Miasta Płocka

/-/Tomasz Korga 
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