
PROTOKÓŁ Nr III/10
Z  OBRAD III SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 22 GRUDNIA 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godz.1003 , a zakończyła o godz. 1050.    

Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Stan radnych - 23
Obecnych - 23
Nieobecni - 0
Osób zaproszonych - 133
Obecnych - 62

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

Ad. pkt 1

Otwarcia obrad III Sesji Rady Miasta Płocka dokonała Pani radna  Elżbieta Gapińska Przewodnicząca 
Rady  Miasta  Płocka.  Powitała  przybyłych  na  obrady  i  stwierdziła  quorum  do  podejmowania 
prawomocnych decyzji.

Porządek obrad III Sesji Rady Miasta Płocka:  
1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Miasta Płocka.
2.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2010 roku. 
4. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 8 grudnia 2010 roku.
5. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2010 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 8),
2) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 9),
3) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2011 -2050 (druk nr 6),
4) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 10),
5) przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn.: „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”  w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, zaakceptowanego do 
otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 11),
6) zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 7).
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Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Sprawy różne.
10.  Zamknięcie obrad III  Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 2 

Do składu Komisji  Uchwał  i  Wniosków zostali  zaproponowani:  Pan radny Artur Kras  (zgłoszenia 
dokonał Pan radny Artur Jaroszewski), Pani radna Grażyna Cieślik (zgłoszenia dokonała Pani radna 
Wioletta  Kulpa).  Zgłoszeni  radni  wyrazili  zgodę  na  kandydowanie  do  składu  Komisji  Uchwał  i 
Wniosków. W wyniku jednomyślnego głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została powołana  w 
zaproponowanym składzie (za - 22, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących).

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

Ad. pkt  3

Protokół z obrad LIX Sesji  Rady Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2010 został  przyjęty w wyniku 
głosowania.
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 1

Ad. pkt  4

Protokół  z  obrad  I  Sesji  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  8  grudnia  2010  został  przyjęty  w  wyniku 
głosowania.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0

Ad. pkt  5

Protokół  z  obrad  II  Sesji  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  13  grudnia  2010 został  przyjęty  w  wyniku 
głosowania.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
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Ad. pkt 6
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach: 

1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 8)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 8.

2) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 9)

Pani  radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta  Płocka zgłosiła  autopoprawkę do §  1 
projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 9:
-  w wykropkowane miejsce wpisać: 20 grudnia 2010 roku. 

3) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2011 -2050 (druk nr 6)

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu radnemu 
Arkadiuszowi Iwaniakowi. 

Pan radny  Arkadiusz Iwaniak  powiedział: „Pani Przewodnicząca, ja mam pytanie. Bo tak, dostaliśmy 
pismo  w  sprawie  wczorajszego  zapytania,  o  ile  dobrze  pamiętam  -  Pana  Przewodniczącego 
Jaroszewskiego, w sprawie dofinansowania dróg dojazdowych i całego tego etapu. Natomiast pytanie, 
jakby, mojej koleżanki klubowej Bożeny Musiał w sprawie sprzedaży majątku i tej prognozy finansowej 
pozyskania środków ze sprzedaży majątku gminnego - czy jesteśmy w stanie uzyskać informację, co 
było  zaplanowane i w jakiej ewentualnie wysokości, tym bardziej,  że były to plany do 2050 roku? 
Dziękuję. ”    

Pani  radna Elżbieta  Gapińska Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  powiedziała:  „Zwracam  się  z 
pytaniem do Pani Skarbnik – czy mamy taką, czy możemy uzyskać taką informację?”

Pani  Barbara  Szurgocińska  Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedziała:  „W  tej  chwili  nie  mamy  takiej 
informacji. Natomiast tak jak mówiłam wczoraj, po prostu dostaliśmy te szacunki z wydziału - z Obrotu 
Nieruchomościami.”  

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Poprosimy  Wydział  Obrotu 
Nieruchomościami o taką informację i   będzie ona przekazana radnym w najszybszym, możliwym 
terminie.”

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Pani radnej Bożenie 
Musiał. 
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Pani radna Bożena Musiał  powiedziała: „Ja mam pytanie. Nie do końca jestem przekonana, czy ta 
uchwała,  którą  będziemy  podejmować,  nie  powinna  być  skorelowana  z  obecnie  funkcjonującym 
budżetem  miasta.  My  ją  podejmujemy  w  grudniu,  a  więc  w  tym  roku.  Ja  nie  do  końca  jestem 
przekonana, czy to, że Pani Skarbnik powiedziała, że ona jest skorelowana z projektem budżetu na 2011 
rok, ale czy nie powinna być skorelowana z obecnie obowiązującym budżetem. Po drugie - brakuje mi 
pewnych zapisów, nie wiem, co jest przyczyną, bo kwestia podpisywania pewnych inwestycji, które 
mają lub miały być realizowane, a są wpisane też w obecnym budżecie, na przykład przedszkole, też to 
są  umowy  wieloletnie,  nie  są  tu  uwzględnione.  Brakuje  mi  tu  takich  dwóch  inwestycji,  które  są 
przygotowane, a do końca nie wiadomo, co z nimi się będzie  działo, a więc hali sportowej w 70 -tce i w 
Małachowiance. Także to też będą umowy wieloletnie. One nie są uwzględnione tutaj. I chciałabym się 
jednak dowiedzieć, czy ten projekt jednak nie powinien być w jakimś stopniu skorelowany z obecnie 
funkcjonującym budżetem.”

Pani  radna Elżbieta  Gapińska Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka przekazała  głos  Pani  Barbarze 
Szurgocińskiej Skarbnikowi Miasta Płocka. 

Pani  Barbara Szurgocińska  Skarbnik  Miasta  Płocka powiedziała:  „Pani  Przewodnicząca!  Szanowna 
Rado! Odpowiadam na pytanie. Proszę Państwa, nowa ustawa o finansach publicznych wchodzi w życie 
odnośnie wieloletniej prognozy finansowej od 2011 i nie możemy po prostu uwzględniać bieżącego 
roku. Przechodzą tylko zadania, które są kontynuowane na rok 2011. Także tu nie możemy, po prostu,  
całości przenieść roku bieżącego tych zadań, które są w budżecie 2010. Dziękuję.”

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu radnemu 
Arturowi Jaroszewskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.   

Pan  radny Artur  Jaroszewski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Pani 
Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Ponieważ jest to pierwszy tego typu dokument 
uchwalany przez Radę Miasta Płocka, tak samo, jak i  inne samorządy, z tego tytułu, iż prawo w tej  
materii  znowelizowane  zostało  w  roku  2010,  dokument  ten,  jak  Państwo  dobrze  wiedzą,  jest 
opiniowany i  oceniany przez Regionalną Izbę Obrachunkową,  ja bym prosił  Panią Przewodniczącą, 
żebyśmy może zapoznali  się z opinią RIO, która tak na dobrą sprawę jest tą instytucją,  RIO jest tą 
instytucją, która albo uwiarygadnia, albo ma jakieś zastrzeżenia do tego typu dokumentów.”

Pani  radna Elżbieta  Gapińska Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  poprosiła  Pana  Tomasza 
Maliszewskiego Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka o odczytanie opinii RIO.     

Pan  radny  Tomasz  Maliszewski  Sekretarz  Sesji  Rady  Miasta  Płocka  zapoznał  zebranych  z  treścią 
Uchwały Nr 315/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 
listopada  2010 roku w sprawie opinii  o  przedłożonym  przez   Prezydenta  Miasta  Płocka projekcie 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 
(kserokopia uchwały RIO stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Pani radnej Bożenie 
Musiał. 

4



Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „Ja mam jeszcze pytania. Wczoraj też na komisji, na tej wspólnej 
komisji, był poruszony temat, na jakiej podstawie zostały wpisane do tej prognozy dwie inwestycje z 
kwotami, które tu są wymienione, dotyczącymi obwodnicy północnej i południowo – zachodniej.” 
Pani  radna Elżbieta  Gapińska Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka przekazała  głos  Pani  Barbarze 
Szurgocińskiej Skarbnikowi Miasta Płocka. 

Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „Odpowiadam Pani radnej Musiał. W 
Wieloletniej  Prognozie Finansowej macie Państwo zaplanowaną realizację tej  inwestycji  dopiero od 
2013 roku. Po prostu były to dane od Pana Pełnomocnika ds.  Inwestycji Drogowych Pana Hancyka.”

Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „ Ale ja rozumiem, że od Pana Hancyka. Ale na jakiej podstawie? 
Czy mamy jakieś pismo, które jest przekazane z Generalnej Dyrekcji Dróg? Czy jest zapis w budżecie 
kraju? Bo do dnia dzisiejszego nie wiemy, na jakiej podstawie te kwoty w takiej  wysokości zostały 
wpisane i czy w ogóle jest szansa na otrzymanie takich kwot finansowych.” 

Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „ Takich informacji nie posiadam, po 
prostu. Nie ma informacji z wydziałów.”

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu radnemu 
Piotrowi Nowickiemu. 

Pan  radny  Piotr  Nowicki powiedział:  „Pani  Przewodnicząca!  Wysoka  Rado!  Ja  tu  mam  do  Pana 
Prezydenta  Nowakowskiego  takie  dwa  pytania.  Chciałbym,  żeby  Pan  nam  określił,  w  jakiej  dacie 
zostanie  przedstawiony  budżet  miasta  Płocka  na  rok  2011.  Rozumiem,  że  będą  jakieś  korekty 
wprowadzane i to,  co zostało przedstawione, jest w jakiejś tam części nie do przyjęcia przez Pana 
Prezydenta. Wiem, że termin jest do końca lutego, przedłużony został.  I w związku z tym chciałbym, 
żeby  Pan  określił,  do  kiedy  będzie  przedstawiony  budżet  miasta  Płocka  i  czy  radni  będą  mogli  
uczestniczyć w kształtowaniu tego budżetu. I, Panie Prezydencie, jak Pan podpisuje pisma do radnych, 
to bym proponował jednak patrzeć dokładnie na dokument, który Pan podpisuje, bo widzę, że Pan 
podpisał dokument  z datą 22.11.2010 – Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, w związku że to 
wtedy już Pan miał taką wizję.”  

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie radny,  w kontekście pierwszego 
pytania, sądzę że warto i dobrze byłoby, żeby radni mogli pochylić się nad projektem budżetu, dlatego 
planuję, jeśli uda się to nam wspólnie razem wypracować i przygotować, aby budżet był przyjęty w 
styczniu, na koniec stycznia. Jeśli nie uda się jeszcze wówczas dopracować tego budżetu wspólnie  z  
radnymi, to ostatecznym terminem jest rzeczywiście końcówka lutego. Jestem przekonany jednak, żeby 
dobrze współpracowało się nam, że jeśli będzie dobrze nam się współpracowało, budżet przyjmiemy 
do końca stycznia. Taki mam plan. I oczywiście konsultacje, tak z klubami radnych, jak i z radnymi, są  
przewidziane na styczeń. W kontekście pisma - to błąd, czeski błąd, literówka. Dziękuję. Ale będę uważał, 
żeby takie literówki się nie zdarzały.”      

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu radnemu 
Arturowi Jaroszewskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka. 
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Pan  radny Artur  Jaroszewski Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Pani 
Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!  Ponieważ Wieloletnia Prognoza Finansowa po 
raz  pierwszy  jest  omawiana  na  Sesji  Rady  Miasta  Płocka,  z  tego  tytułu,  o  którym  wcześniej 
powiedziałem, a mianowicie zmiana ustawodawstwa, ustawa o finansach publicznych nakłada taki 
obowiązek na samorządy właśnie od tego roku, dla podkreślenia wagi tego tematu pozwoliłem sobie 
podejść do tej mównicy. Proszę Państwa, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak wszyscy radni, 
przynajmniej radni z poprzedniej kadencji wiemy, powstawał przez wiele miesięcy. Przez wiele miesięcy 
wnikaliśmy  w  stan  finansów  publicznych  miasta  Płocka.  Słyszeliśmy  jeszcze  od  Pana  Prezydenta 
Milewskiego odpowiedź,  że trwają prace nad wieloletnią prognozą finansową. Termin przedłożenia 
projektu wieloletniej prognozy finansowej, który jako radni mamy dzisiaj w swoich rękach, upływał 
ustawowo 15 listopada bieżącego roku. 15 listopada upływał ten termin również w odniesieniu do 
przedłożenia tego dokumentu Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej.  Jak wiemy,  był  to już okres,  gdy 
poprzednia Rada Miasta Płocka przestała funkcjonować, finisz kampanii  wyborczej,  stąd też tak na 
dobrą sprawę radni z tym dokumentem mogli się zapoznać dopiero po wyborach. Dokument ten 
potwierdza nasze przypuszczenia, które wielokrotnie tutaj na tej sali sygnalizowaliśmy, iż z finansami 
miasta Płocka wcale nie jest tak różowo, jak wielokrotnie mogliśmy słyszeć na różnych konferencjach 
prasowych, czy też na różnych spotkaniach i zapytaniach również ze strony radnych.  Ja przypomnę 
Państwu, iż wielokrotnie w różnych dokumentach mogliśmy wyczytać, iż zadłużenie miasta Płocka od 
roku 2011 będzie malało. Ten dokument, uwiarygodniony opinią RIO, jednoznacznie pokazuje, że nie 
jest tak pięknie. Zgodnie  z danymi, które mamy w tym dokumencie, nad którym, przypomnę, przez 
kilka miesięcy pracował Urząd Miasta Płocka, jednoznacznie możemy wyczytać, iż zadłużenie miasta 
Płocka, przynajmniej do roku 2015,  będzie rosło. Czy nam się to podoba, czy nie, wydaje mi się, że jest  
to realna, prawdziwa wizja, może nawet w wersji optymistycznej, stanu faktycznego finansów miasta 
Płocka.  Ponieważ opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  jest  pozytywna,  mimo iż  mamy pewne 
wątpliwości i zastrzeżenia do tego dokumentu, między innymi wczoraj sygnalizowane na wspólnym 
posiedzeniu  radnych  w  formie  opinii,  a  mianowicie  w  odniesieniu  do  niektórych  dofinansowań 
zewnętrznych, wydaje mi się, iż zapisy w tej prognozie są optymistyczne. Życie pokaże, czy wszystko 
uda nam się pozyskać ze środków zewnętrznych.  Jednak mając ten dokument w ręku Rada Miasta 
Płocka musi wydać jakąś opinię w odniesieniu do tego dokumentu. W sytuacji, gdy Regionalna Izba 
Obrachunkowa sprawdziła  ten  dokument  i  wydaje  opinię  pozytywną,  uważam,  że  my jako radni, 
również powinniśmy w taki sposób zagłosować. I Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zagłosuje za 
przyjęciem tego dokumentu.   Dziękuję.”        

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu radnemu 
Arkadiuszowi Iwaniakowi. 

Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Ja 
mam pytanie. Jak już mówimy o tym przygotowaniu materiału przez wydziały, to ja bym miał prośbę 
jeszcze, żeby wydział stosowny przygotował informację. Bo tak, w tym dokumencie - w WPF, czytamy, 
strona 11, że będzie coś takiego jak przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec” i mamy wpisane 
łączne nakłady w okolicach 6, 5 mln, natomiast w 2011 mamy przewidziane 182 tys. i później do końca 
2015 ja nie widzę jakby tutaj żadnych kwot zapisanych. Czym to jest spowodowane i  po co taki zapis i 
na co są przewidziane te 182 tys.? I  to też dotyczy budowy ulicy Granicznej, tego I etapu - mamy 
zapisane 3.245. 000,00 zł, tak w przybliżeniu, i w 2011 - 55 tys., co to ma oznaczać. Oczywiście takich 
podobnych rzeczy w  tym WPF jest kilka.   Ja te  dwa,  bo mnie one akurat szczególnie  interesują. 
Dziękuję.”     
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Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka powiedział:  „Poproszę  o  wyjaśnienia  wydziały 
odpowiednie. Dziękuję.” 

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Pani radnej Bożenie 
Musiał. 

Pani radna  Bożena Musiał  powiedziała:  „  Ja jednak wrócę jeszcze do tych dwóch inwestycji  – do 
obwodnic. Ja uważam, że ponieważ są to inwestycje strategiczne dla naszego miasta, jeżeli chodzi o 
rozwiązania komunikacyjne, myślę, że powinniśmy się także dowiedzieć, na jakiej podstawie tak duże 
kwoty  zostały  wpisane,  czy  mamy  jakiej  wstępne  porozumienie  z  Generalną  Dyrekcją  Dróg,  czy 
ewentualnie Generalna Dyrekcja Dróg składa już jakieś wnioski do następnych budżetów, czy po prostu 
na jakiej podstawie tak optymistycznie liczymy na takie duże kwoty, które zostały wpisane tutaj i jakie są 
szanse na otrzymanie tych kwot.”

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział:  „Pani radna, to są ważne, strategiczne 
dla Płocka inwestycje i trudno byłoby nie zaplanować ich w takim dokumencie. Oczywiście wersja, która 
jest, jest dosyć optymistyczną wersją. Ja zrobię wszystko, by rzeczywiście przekonać Generalną Dyrekcję 
i  Ministerstwo Infrastruktury, że te środki powinny wpłynąć do Płocka na realizację tych inwestycji. 
Dzisiaj sytuacja jest taka, jaka była w ostatnich tygodniach i tutaj się nic nie zmieniło. Jeśli będą jakieś  
zmiany, jeśli będą kolejne porozumienia, bądź porozumienia z Generalną Dyrekcją, będę na bieżąco 
informował na pewno Państwa radnych. Na dziś nie chciałbym składać obietnic bez pokrycia. Będę na 
pewno częstym gościem i w Generalnej Dyrekcji i w Ministerstwie Infrastruktury, by przekonywać, że te 
pieniądze dla Płocka na obwodnice powinny się znaleźć.”

Pani  radna Elżbieta  Gapińska Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka przekazała  głos  Pani  Barbarze 
Szurgocińskiej Skarbnikowi Miasta Płocka. 

Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „Chcę odpowiedzieć Panu radnemu 
Iwaniakowi.  Prosiłabym, żeby Pan,  na tej  stronie 11 rzeczywiście jest Stoczniowiec,  łączne nakłady 
6.459.877,79, limit na 2011 jest rzeczywiście 182 tys., i proszę  przewrócić kartkę na drugą stronę i w 
drugim wierszu od dołu ma Pan 6.212.000,00, także łączne nakłady ma Pan 6.182.000,00. Także jest po 
prostu na drugiej stronie, te dane. I jeżeli chodzi o Graniczną – tak samo. Dziękuję.”     
       
 
4) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 10)

Pani  radna Elżbieta  Gapińska Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  odczytała  treść  wyciągu 
sporządzonego na podstawie nagrania na mini discu spotkania radnych Rady Miasta Płocka, które 
odbyło się w dniu 21.12.2010 r. 
Treść wyciągu:
Projekt uchwały w sprawie :ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta  
Płocka (druk nr 10).
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Pan Wojciech  Hetkowski  Wiceprzewodniczący  Rady Miasta Płocka zgłosił   wniosek formalny,  aby  w  
projekcie uchwały na Sesję Rady Miasta która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2010 roku znalazły się  
stawki  maksymalnego  wynagrodzenia  dopuszczalnego  na   stanowisku  Prezydenta  Miasta  Płocka  i  
poprosił o przegłosowanie zgłoszonego wniosku.
W związku z  powyższym Pani  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady  Miasta  Płocka poddała  pod  
głosowanie  ww.  wniosek,  informując  jednocześnie  Państwa  Radnych  o  maksymalnej  wysokości  
składników tego wynagrodzenia (§ 1 projektu uchwały).
1)maksymalne wynagrodzenie zasadnicze Prezydenta Miasta na prawach powiatu -6.200,00zł.
2)maksymalny poziom dodatku funkcyjnego-2.100,00 zł.,
3)maksymalny dodatek specjalny w wysokości 40% to byłaby  w tym przypadku  kwota -  3.320,00 zł. 
Wobec  powyższego  Pan  Prezydent  Miasta  Płocka  może  otrzymywać  wynagrodzenie  w  wysokości  
-11.620,00 zł. plus dodatek za wysługę lat 14 % od wynagrodzenia zasadniczego  w wysokości - 868,00  
zł , co stanowi łącznie maksymalną kwotę -12.488,00 zł.(brutto).
Następnie w wyniku głosowania wniosek  zaopiniowano pozytywnie.
Wynik głosowania Radnych Radnych Rady Miasta :
12 głosów -za, 0 głosów przeciw, 11 głosów wstrzymujących się.
(wyciąg stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu)

Pani  radna Elżbieta  Gapińska Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  przekazała  głos  Pani  radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Pani Przewodnicząca! Wczoraj rzeczywiście na komisji nie było 
Pana Prezydenta Nowakowskiego z uwagi na pilne obowiązki poza miastem Płock.  W związku z tym, 
ponieważ  Pan  Prezydent  jest  obecny  dzisiaj  na  sesji  Rady  Miasta  Płocka,  ja  mam  pytanie  już 
bezpośrednio do Pana Prezydenta skierowane a propos wniosku, który zgłosił Pan Wiceprzewodniczący 
Hetkowski.  Proszę  o  ustosunkowanie  się  jakby  śladem  poprzednich  kadencji,  mieliśmy  również 
doświadczenie z próbą zmian wynagrodzenia, i wówczas jakby prezydent jasno określał, że chce, bądź 
nie  chce propozycji.  Zresztą  to jest uchwała,  która  była przygotowana,  jak mniemam, również   w 
konsultacji z Panem Prezydentem. W związku z tym chciałabym znać opinię, ale nie opinię, że decyzja 
należy do radnych, tylko jaka jest osobiście decyzja Pana Prezydenta w tej kwestii.”     

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Panie Prezydencie, 
zanim  jeszcze  udzielę  Panu  Prezydentowi  głosu,  chciałabym,  żeby  się  wnioskodawca,  czyli  Pan 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka Pan Wojciech Hetkowski, wypowiedział w tej sprawie.” 
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu radnemu 
Wojciechowi Hetkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka. 

Pan  radny  Wojciech  Hetkowski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni 
Państwo,  ja  wczoraj  zgłaszając  uwagi  do  tego  projektu  uchwały  w  sprawie  wynagrodzenia  Pana 
Prezydenta, powiedziałem wyraźnie, że czas skończyć z taką hipokryzją polegającą na tym, że tu się 
wszyscy będą przed wszystkimi krygowali, udawali, że to jest dużo, mało, bardzo dużo, bardzo mało. Ja 
mam świadomość tego, ile pracy wymaga, i zaangażowania wymaga trud Prezydenta Miasta Płocka. 
Ogromnie mnie dziwiło to przez wiele, wiele lat, że Prezydent Płocka zarabia mniej, niż jego Zastępcy, 
nie mówiąc już o Prezesach Spółek. I chyba czas przyszedł na to, żeby uregulować coś, co ja nie wiem 
czemu służy w ogóle. Zadawanie pytania dzisiaj Prezydentowi Płocka na temat tego, czy zgadza się na 
taką pensję,  czy  nie  zgadza  się  na taką pensję,  jest  takim pytaniem,  przepraszam Pani  radna,  ale 
stawiającym Prezydenta w bardzo trudnej  sytuacji,  ponieważ co ma powiedzieć – że nie,  że chce 
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zarabiać dużo? Wtedy zostanie określony jako człowiek, który jest pazerny na pieniądze. Natomiast, jeśli 
powie, że zgadza się na pensję na przykład połowę niższą, w moich oczach straci, ponieważ będzie 
deprecjonował te zadania i swój wysiłek, który go po prostu czeka.  Zgłosiłem ten wniosek z pełną 
świadomością, z głęboką wiarą w to, że nie będzie to budziło kontrowersji, niewygodnych pytań oraz 
stawiania Prezydenta Nowakowskiego w sytuacji niezwykle trudnej, kiedy publicznie tutaj właśnie ma 
wypowiadać się o swoim wynagrodzeniu podczas, gdy takich kompetencji nie ma.  Kompetencje do 
ustalania  pensji  Prezydenta  ma  Rada  Miasta  Płocka.  I  myślę,  że  to  po  prostu  jest  takie  trochę 
niepoważne stawianie człowiekowi pytania, ile chce zarabiać. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie  co 
ma robić, ile poświęcić temu czasu i jak rzetelnie wykonywać to,  co będzie robił.  Miasto Płock jest 
miastem  bogatym.  Szukanie  oszczędności  w  pensji  Prezydenta  dla  mnie  jest  rzeczą  zupełnie 
niepoważną. Oszczędności trzeba szukać w dobrym gospodarowaniu środkami finansowymi będącymi 
w  dyspozycji  Prezydenta.  Poprawy  stanu  finansów  Płocka  należy  poszukiwać  w  skuteczności 
Prezydenta w poszukiwaniu środków zewnętrznych. I za to trzeba mu po prostu zapłacić  godziwą 
pensję.  Godziwą pensję adekwatną do tego, co się dzieje na rynku płockim. I dlatego ja bym poprosił  
Panią radną, żeby może wycofała swoje pytanie, które naprawdę stawia Prezydenta Płocka w sytuacji 
bardzo trudnej, a odpowiedź Pana Prezydenta Nowakowskiego, że zgadza się na to, że będzie zarabiał 
mniej, niż jego poprzednik, to w moich oczach nie będzie odebrane jako coś takiego sprawiającego mi 
osobiście satysfakcję.”                    

Pani  radna Elżbieta  Gapińska Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  przekazała  głos  Pani  radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Pani Przewodnicząca! Ja jestem trzecią kadencję radną Rady 
Miasta Płocka i nie wiem, czy Pan Wiceprzewodniczący wprowadza nowe zasady. Zasada taka – które 
pytania możemy zadawać, których nie możemy zadawać.  Ja zadałam to pytanie nie z jakiejkolwiek 
złośliwości,  nieżyczliwości. Proszę  absolutnie nie podejrzewać mnie o to. To jest po prostu pytanie 
czysto ludzkie, które było zresztą zadawane w poprzednich kadencjach. I nie było wtedy takich Pana 
podejrzeń w kadencji 2002- 2006, kiedy był Pan radnym.  Zresztą Pan osobiście zgłosił,  znaczy nie 
pamiętam  czy  Pan,  ale  wiem,  że  Klub  Radnych  SLD  zgłosił  wtedy  wniosek  o  obniżenie  pensji 
Prezydenta, czyli było to coś zupełnie przeciwstawnego. […] Ja mam prawo zadać jako radna pytanie. 
I nie wiem, dlaczego Pan Wiceprzewodniczący nagle prosi mnie o wycofanie pytania. […]  I to jest tylko 
taka kwestia. Natomiast ja nie mam nic przeciwko temu, aby wynagradzać Prezydenta, jeśli wykaże się 
oczywiście pracą, jak najbardziej, bo jest wybrany w demokratycznych wyborach, jest reprezentantem 
całego miasta. I oczywiście chodzi tylko i wyłącznie o prostą odpowiedź na pytanie i nic więcej. I nie 
mam zamiaru wycofywać swojego pytania. A jeśli  taka jest wola prezydium Rady, bo nie wiem, czy to  
jest tylko zdanie Wiceprzewodniczącego, czy też całego prezydium Rady, może określmy, które pytania 
są niewygodne, które są wygodne, które mamy zadawać na sesji, a których mamy nie zadawać, bo robi 
się to troszeczkę już dziwne na samym początku. Dziękuję.”        

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu radnemu 
Wojciechowi Hetkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka. 

Pan radny Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Znaczy tak, moje 
pytanie i  prośba do Pani  radnej  Kulpy nie było prośbą prezydium Rady,  tylko było moją osobistą 
refleksją na temat tego pytania. Do tego, myślę, każdy z nas ma prawo, i bez względu na to, czy siedzę 
tu,  czy  siedzę  tam.  Natomiast,  jeśli  chodzi  do  historycznych  uwarunkowań  pensji  Prezydenta,  ja 
oczywiście pamiętam również dzień, w którym Pan Andrzej Rokicki  w imieniu Klubu Radnych SLD 
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chyba dwu lub trzykrotnie, zgłaszał wniosek o to, żeby ustalić pensję dla Pana Prezydenta Milewskiego 
w wysokości maksymalnej, co możemy bez żadnego problemu znaleźć w protokołach z Rady z kadencji 
2002-2006. Moja prośba do Pani nie była prośbą Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, tylko była prośbą 
po prostu radnego Hetkowskiego i człowieka, który zdaje sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji znajduje 
się w tej chwili Pan Prezydent Nowakowski.”    

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział:  „Panie Przewodniczący! Pani Radna! 
Rzeczywiście, znaczy zacznę od tego, że ten projekt uchwały nie był ze mną ani konsultowany, ani 
projekt  uchwały,  ani  wniosek  poprawki.  I  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  gminnym  ustalenie 
wynagrodzenia wójta, prezydenta, należy do wyłącznej właściwości rady gminy, rady miasta. Ja w tej 
kwestii będę podlegał co roku ocenie Rady Miasta i moje osobiste zdanie w kwestii wynagrodzenia nie 
ma tutaj właściwie nic do rzeczy. Kiedy podejmowałem decyzję o kandydowaniu w wyborach, kiedy 
startowałem w wyborach, miałem świadomość, że oto rezygnuję z przysługujących mi uposażeń i diety 
poselskiej, która i tak była większa, proszę  mi wierzyć. Dzisiaj pozostawiam decyzję w rękach Rady 
Miasta Płocka. Bez względu na ich decyzję swoją pracę będę sprawował w sposób uczciwy, rzetelny, jak 
najbardziej starając się sprostać wyzwaniom, które stoją przede mną i przed naszym miastem. Dziękuję.” 
 

5)  przyjęcia  do  realizacji  projektu  konkursowego  pn.:  „Własna  firma  pomysłem  na  życie  w 
Płocku”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich  Działanie  6.2  Wsparcie  oraz  promocja  przedsiębiorczości  i  samozatrudnienia, 
zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk 
nr 11)

Pan  Roman  Siemiątkowski Zastępca Prezydenta  Miasta  Płocka  zgłosił  autopoprawki  do projektu 
uchwały pomieszczonego na druku nr 11:
- w podstawie prawne zapis: Na postawie, zamienić  na: Na podstawie,
- w § 4  zamienić wyraz:  podpisania, na wyraz: podjęcia. 

6)zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 7)

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 7.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 8)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku  nr 8.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 5/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia  
wygaśnięcia  mandatu  radnego  Rady  Miasta  Płocka stanowi załącznik  nr  9  do  niniejszego 
protokołu. 

2) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 9)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku  nr 9 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 6/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia  
wygaśnięcia  mandatu  radnego  Rady  Miasta  Płocka  stanowi załącznik  nr  10  do  niniejszego 
protokołu. 

3) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2011 -2050 (druk nr 6)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku  nr 8.
Wynik głosowania:
za - 20
przeciw - 0
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 7/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej  Gminy  –  Miasto  Płock  na  lata  2011 -2050 stanowi załącznik  nr  11  do 
niniejszego protokołu. 

4) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 
10)

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poddała pod głosowanie wniosek 
zgłoszony na wspólnym spotkaniu wszystkich radnych w dniu 21.12.2010 r., a zgłoszony przez Pana 
radnego  Wojciecha  Hetkowskiego.   W  wyniku  głosowania  wniosek  został  przyjęty  (za  wnioskiem 
głosowało 14 radnych, 0 – było przeciw, 9 radnych wstrzymało się od głosu). 

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku  nr 10 (wraz ze zmianą 
wprowadzoną wnioskiem).
Wynik głosowania:
za - 16
przeciw - 0
wstrzymujące – 7
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 8/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie  ustalenia  
wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu. 
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5) przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn.: „Własna firma pomysłem na życie w 
Płocku”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 
zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 
(druk nr 11)

Pod  głosowanie  został  poddany  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku   nr  11  (z 
autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 9/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia do  
realizacji  projektu konkursowego pn.:  „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”  w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie  
6.2  Wsparcie  oraz  promocja  przedsiębiorczości  i  samozatrudnienia,  zaakceptowanego  do  
otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi załącznik nr 13  do 
niniejszego protokołu. 

6) zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 7)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku  nr 7.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  10/III/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  22  grudnia  2010  roku  w  sprawie  
zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka stanowi załącznik nr 14  do niniejszego 
protokołu. 

Ad. pkt 7 i 8

Zebrani nie zgłosili interpelacji i zapytań. 

Ad pkt 9

Pani radna Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poinformowała, iż na jej ręce 
wpłynęło pismo informujące o utworzeniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta 
Płocka. Pani Przewodnicząca odczytała treść pisma (kserokopia pisma stanowi  załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu).  Zgodnie z informacją zawartą w piśmie w skład Klubu Radnych Prawa i  
Sprawiedliwości weszli radni: Leszek Brzeski, Grażyna Cieślik, Paweł Kolczyński, Tomasz Kolczyński,  
Tomasz Korga, Piotr Kubera, Wioletta Kulpa, Mirosław Milewski, Jerzy Seweryniak. Przewodniczącą 
Klubu  została  Pani  radna  Wioletta  Kulpa,  natomiast  Wiceprzewodniczącym  Pan  radny  Tomasz 
Kolczyński. W piśmie zawarta została również informacja, że od 5 stycznia 2011 roku w każdą środę 
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w  godzinach  1600 –  1700 w  pokoju  Wiceprzewodniczących  Rady  Miasta  Płocka  radni  Prawa  i 
Sprawiedliwości będą pełnili dyżury.  

Pani  radna Elżbieta  Gapińska Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  przekazała  głos  Pani  radnej 
Magdalenie Lewandowskiej. 

Pani radna Magdalena Lewandowska powiedziała: „Chciałam poruszyć sprawę znaną wszystkim, którą 
bardzo często wspominam – zapachów śmierdzących, że tak powiem. Zakłady Drobiarskie dostarczają 
nam tych zapachów w ostatnim czasie bardzo dużo. Wczoraj  1915  dzwoniliśmy do Straży Miejskiej. 
Zostali wysłani strażnicy miejscy i okazało się, że w  protokole jest, iż tam w ogóle nic nie śmierdzi. Nie 
można przechodzić tą dzielnicą, nie ma czym oddychać. Ja nie wiem, gdzie mówić, komu mówić, bo ja z 
tymi zapachami złowonnymi już walczę bardzo długo i nadal nie ma żadnej reakcji. A ja sądzę i wszyscy 
sądzimy,  że  nie  są  to  zapachy,  które  nie  wpływają  na  nasze zdrowie,  po prostu.  I  chciałabym się 
dowiedzieć, gdzie ja mam teraz się udać, żeby tą sprawę wyjaśnić, bo jedna kadencja, druga kadencja i 
teraz i znowu przed samymi świętami mamy dostarczane te substancje złowonne, żeby nie powtarzać 
znowu, bardzo uciążliwe zresztą dla nas. Dziękuję bardzo.” 

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu Krzysztofowi 
Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.   

Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ten temat pojawia się już 
od jakiegoś  czasu.  I  wszyscy wiemy doskonale,  że trwają prace nad  regulacjami prawnymi,  które 
pozwolą  organom odpowiednim dyscyplinować jednostki  odpowiedzialne za tego typu zdarzenia. 
Także, jeśli pojawią się regulacje na pewno pojawią się działania i interwencje, żeby te  niekorzystne 
zjawiska minimalizować. Także myślę, że będziemy Panią radną na bieżąco informować.”     

Ad. pkt 9

Pani radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zamknęła obrady III  Sesji  Rady 
Miasta Płocka.

Na tym protokół zakończono i podpisano.- 

Protokołowała                                                     Sekretarza Sesji                                        Przewodnicząca  
             Rady Miasta Płocka                                  Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera                                                   Tomasz Maliszewski                                 Elżbieta Gapińska
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