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PROTOKÓŁ NR XII/2015 

Z OBRAD XII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA 

ODBYTEJ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU 

 
 
Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. 
Obrady Sesji są nagrywane. 
 
Stan Radnych  - 25 
Obecnych   - 25 
Nieobecnych   -  0 
Osób zaproszonych  - 136 
Obecnych   - 102 
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego protokołu. 
 
 

Ad. pkt 1 
 
Otwarcia obrad XII Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Pan Artur Jaroszewski 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji.  
 

Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco: 

1/ Otwarcie obrad XII Sesji Rady Miasta Płocka. 

2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4/ Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miasta Płocka z 29.09.2015 roku. 

5/  Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka. 

6/ Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych.  

7/ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 

2014/15, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 

8/ Polityka mieszkaniowa miasta Płocka. Ocena funkcjonowania zasad przydziału 

mieszkań komunalnych w latach 2010 – 2014.  

9/  Podjęcie uchwał w sprawach:  

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

1. pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (druk nr 

213), 

2. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2016 – 2019 (druk 

nr 214), 

3. wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

w Płocku na kadencję 2016 – 2019 (druk nr 215), 
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4. wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

w Płocku na kadencję 2016 – 2019 (druk nr 216), 

5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015-

2033 (druk nr 230), 

6. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 (druk nr 231), 

7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - 

Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miłej (druk nr 217), 

8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - 

Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jędrzejewo (druk nr 218), 

9. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy -

 Miasto Płock zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego (druk nr 219), 

10. zmiany uchwały Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku 

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością 

gminy, zmienionej uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 

czerwca 2008 roku, uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 

września 2010 roku, uchwałą Nr 664/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 

27 sierpnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr 832/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z 

dnia 24 czerwca 2014 roku (druk nr 220), 

11. zobowiązania Prezydenta Miasta Płocka do przygotowania projektu uchwały 

określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy 

jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane na obszarze Miasta Płocka (druk nr 221), 

12. rozszerzenia cmentarza komunalnego w Płocku (druk nr 222), 

13. przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie 

Miasta Płocka na 2016 rok” (druk nr 223), 

14. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019 (druk nr 224), 

15. zmiany uchwały nr 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w 

sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu 

zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom 

podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób 

do tego uprawnionych (druk nr 225), 

16. zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Płock do 

zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych na realizację I i II 

etapu zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną 

w centrum miasta Płocka” w latach 2013 – 2015 w kwocie 34,8 mln zł (druk nr 

226), 

17. skargi Pani Marleny Podel (druk nr 212), 

18. powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 227), 

19. wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta 

Płocka (druk nr 228), 

20. wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta 

Płocka (druk nr 229). 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał 

10/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 

11/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady        

     Miasta Płocka. 

12/ Interpelacje i zapytania radnych. 

13/ Odpowiedzi na interpelacje. 

14/ Sprawy różne. 

15/ Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miasta Płocka. 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Szanowni 

Państwo, nim przejdziemy do porządku obrad dwa tematy nadzwyczajne. Pierwszy – jak 

wszyscy wiemy, Szanowni Państwo, dwa dni temu wybraliśmy nowy parlament. W 

imieniu Rady Miasta Płocka składam gratulacje wszystkim wybranym nowym 

parlamentarzystom naszego kraju. W sposób bardzo serdeczny i szczególny chciałbym 

pogratulować jedenastce parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego. Jak wiemy – 

wybieraliśmy dziesięciu posłów oraz jednego senatora. Wszystkim Państwu wybranym 

gratulujemy. I teraz życzymy dobrej pracy na rzecz zarówno kraju, jak i naszego miasta. 

Ja ze swojej strony w imieniu całej Rady Miasta Płocka deklaruję dobrą współpracę z 

każdym parlamentarzystą na rzecz naszego kraju oraz naszego samorządu. I drugi temat 

nadzwyczajny, Szanowni Państwo. To, co widzicie Państwo przede mną, to wbrew 

pozorom wcale nie moje trofeum. Kilka tygodni temu jeden z płockich radnych osiągnął 

ogromny sukces sportowy zdobywając tytuł Zawodowego Mistrza Europy w Kickboxingu. 

Oczywiście wszyscy wiemy, że chodzi o Pana Radnego Jacka Jasion. Bardzo serdecznie 

gratulujemy Panu Radnemu. Jest to jeden z niewielu przypadków, że w taki sposób też 

można rozsławić nasze miasto. Serdecznie za to dziękujemy i gratulujemy. Wiemy, że 

jest to okupione ogromną pracą. To, Jacku, jak zmalałeś przez tych kilka ostatnich 

miesięcy, jest chyba najlepszym tego dowodem. Cieszymy się, że osiągnięty sukces 

sportowy. Pan Radny prosił mnie, aby w tym momencie mógł zaprezentować króciutki 

trzyminutowy film. Bardzo prosimy.” 

 

Film.  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Raz jeszcze 

serdeczne gratulacje dla Pana Radnego. Bardzo proszę, Panie Jacku, o zabranie głosu.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Jackowi Jasionowi.  

 

Pan Radny Jacek Jasion powiedział: „Szanowni Państwo! Szanowny Panie Prezydencie! 

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Jest mi niezmiernie 

miło poinformować, iż właśnie zostałem Mistrzem Europy w Kickboxingu w formule Full 

Contact, wygrywając z kilkukrotnym Mistrzem Ukrainy Igorem Hawrylukiem. Chciałbym 

serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy trzymali za mnie kciuki i pomagali w 

ciężkich przygotowaniach. Chciałbym podziękować Panu Prezydentowi Andrzejowi 

Nowakowskiemu za wsparcie od samego początku. Tę walkę chciałbym zadedykować 

mojemu nieżyjącemu tacie, a przesłanie skierować do wszystkich młodych ludzi, że 

dopalać może sport, a nie narkotyki czy inne dopalacze. Na koniec chciałbym przytoczyć 

słowa klasyka: Panie Prezydencie, melduję wykonanie zadania.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Gratulujemy 

raz jeszcze. Szanowni Państwo, a tak wygląda trofeum – pas mistrzowski. Jest bardzo 

ciężki. Szanowni Państwo, Pan Prezydent w tym momencie chciał zabrać głos. Proszę 

bardzo.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Ja 

w troszeczkę innej kwestii chciałbym rzeczywiście zabrać głos, natomiast rzeczywiście w 

kontekście i tego filmu, i tej wypowiedzi Pana Radnego, ja chciałbym serdecznie 

pogratulować Panu Radnemu zdobycia tytułu Mistrza Europy. Sport to pasja, która łączy 

ludzi. Cieszę się, że także i nas ta pasja może łączyć i możemy wskazywać młodym 

ludziom często własny przykładem także, że warto uprawiać sport, warto swój wolny czas 

spędzać na boisku, na bieżni, na ringu i tutaj rzeczywiście te pasje realizować. Poprzez 

sport można ludzi wychowywać. Doświadczamy tego na co dzień i wspieramy jako miasto 

różnego rodzaju projekty, które właśnie wiążą się z wychowaniem młodych ludzi przez 
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sport. Także jeszcze raz gratulacje. To naprawdę duży wyczyn po 19. latach znowu 

stanąć w ringu i udowodnić i sobie przede wszystkim, ale także innym, że jest się 

najlepszym w Europie. Szanowni Państwo, natomiast ja poprosiłem o głos, bo chciałbym 

usprawiedliwić nieobecność rzeczywiście dwóch wiceprezydentów. Obaj wiceprezydenci 

na zaproszenie rządu Holandii są w tym momencie na wizycie studyjnej właśnie w 

Holandii. Tam rozmawiają z przedstawicielami rządu i samorządu holenderskiego na 

zaproszenie także, tutaj istotne, Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego – 

Marszałka Struzika – który też zaangażowany był w tę wymianę. Przedstawiciele 

holenderskiego rządu, samorządu gościli już w Płocku, gościli na Mazowszu. W tej chwili 

jest to rewizyta. Przede wszystkim rozmowy dotyczą kwestii związanych z jednej strony z 

rewitalizacją i pozyskiwaniem środków zewnętrznych, a także – co bardzo ważne i 

kluczowe, bo dotyczy to wielu samorządów z terenu Mazowsza, z drogą wodną i 

udrożnieniem rzeki Wisły jako rzeki, która będzie mogła służyć do różnego rodzaju 

transportu. Holendrzy mają na tym polu liczne doświadczenia i chcieli tymi 

doświadczeniami podzielić się z samorządem województwa, z samorządem także Płocka. 

Dlatego niestety dzisiaj rzeczywiście dwóch wiceprezydentów nie jest obecnych na sesji 

Rady Miasta. I skoro już jestem przy głosie w tym momencie również chciałbym dzisiaj 

trochę tak zaocznie, bo nie ma dzisiaj z nami jeszcze posłów, to są jeszcze posłowie 

przed zaprzysiężeniem, ale sądzę, że będzie jeszcze okazja osobiście złożyć gratulacje 

wszystkim parlamentarzystom, którzy zostali wybrani z naszego okręgu. Cieszę się, że 

praca wielu z nich na rzecz miasta, na rzecz regionu, na rzecz Polski została powtórnie 

doceniona przez wyborców i ponownie zasiądą w ławach poselskich. Ja ze swojej strony 

deklaruję gotowość współpracy ze wszystkimi, którzy taką chęć będą przejawiać. Jestem 

przekonany, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy, najlepiej jeszcze w tym 

roku, spotkamy się, by porozmawiać o najważniejszych z punktu widzenia rozwoju 

naszego miasta wyzwaniach. Dziękuję.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 

bardzo, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, jeszcze na początku dwie kwestie 

techniczne. Na szczęście na chwilę obecną aparatura działa. Miejmy nadzieję, że tak 

będzie do końca sesji. To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia – jeżeli będziemy 

pracować dłużej i będziemy pracować również po przerwie, to po przerwie poproszę 

Państwa Wiceprzewodniczących o zastąpienie mnie w prowadzeniu sesji. Teraz 

przystąpiły do porządku obrad. Informacyjnie chciałbym zasygnalizować, po pierwsze, iż 

wpłynął do mnie wniosek - do Państwa zresztą również już też - od Pana Prezydenta 

dotyczący wprowadzenia do porządku dzisiejszej sesji jeszcze jednego projektu uchwały, 

a mianowicie projektu uchwały na druku nr 232 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i 

przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Będę proponował, 

żebyśmy wprowadzili ten punkt tradycyjnie jako ostatni z punktów porządkowych 

naszych dzisiejszych obrad, czyli jako punkt 21. I jeszcze jedna uwaga – punkt 16, który 

jest w porządku obrad w chwili obecnej, w projekcie porządku obrad, który Państwu 

przesłałem, czyli druk nr 226, dotyczy kwestii, które są również pomieszczone w 

projektach uchwał zmieniających budżet oraz WPF, dlatego proponuję Państwu 

przeniesienie tego punktu przed punkt 5. Jako punkt 5a omawialibyśmy i głosowali druk 

226, który Państwo macie pomieszczony w punkcie 16 pierwotnego porządku obrad. Nie 

widzę zgłoszeń żadnych innych z Państwa strony w tej materii, zatem poddałbym pod 

głosowania te dwie propozycje.[…]” 
 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie 

wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w porządku obrad XII Sesji Rady Miasta Płocka: 

 wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta 

Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock, 
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udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków (druk nr 232) 

Wynik głosowania: 
za – 24 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 1 
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 232 został wprowadzony do porządku obrad 

XII Sesji Rady Miasta Płocka. 

(pismo dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały pomieszczonego na 

druku nr 232 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu)  

 

 wniosek o przeniesienie projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 226 z 

punktu 9 podpunkt 16 do podpunktu 5a (dotyczy projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Płock do zabezpieczenia w Budżecie 

Gminy środków finansowych na realizację I i II etapu zadania: „Rozdział 

kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka” w 

latach 2013 – 2015 w kwocie 34,8 mln zł) 

Wynik głosowania: 

za – 24 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 226 został przeniesiony z podpunktu 16 do 

podpunktu 5a.  

 

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się 

następująco:     

1/ Otwarcie obrad XII Sesji Rady Miasta Płocka. 

2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4/ Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miasta Płocka z 29.09.2015 roku. 

5/  Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka. 

6/ Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych.  

7/ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 

2014/15, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 

8/ Polityka mieszkaniowa miasta Płocka. Ocena funkcjonowania zasad przydziału 

mieszkań komunalnych w latach 2010 – 2014.  

9/  Podjęcie uchwał w sprawach:  

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

1. pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (druk nr 

213), 

2. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2016 – 2019 (druk 

nr 214), 

3. wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

w Płocku na kadencję 2016 – 2019 (druk nr 215), 

4. wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

w Płocku na kadencję 2016 – 2019 (druk nr 216), 

5a. zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Płock do  

zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych na realizację I i II 

etapu zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną 

w centrum miasta Płocka” w latach 2013 – 2015 w kwocie 34,8 mln zł (druk 

nr 226), 

5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015-

2033 (druk nr 230), 

6. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 (druk nr 231), 

7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - 

Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miłej (druk nr 217), 
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8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - 

Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jędrzejewo (druk nr 218), 

9. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy -

 Miasto Płock zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego (druk nr 219), 

10. zmiany uchwały Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku 

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością 

gminy, zmienionej uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 

czerwca 2008 roku, uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 

września 2010 roku, uchwałą Nr 664/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 

27 sierpnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr 832/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z 

dnia 24 czerwca 2014 roku (druk nr 220), 

11. zobowiązania Prezydenta Miasta Płocka do przygotowania projektu uchwały 

określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy 

jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane na obszarze Miasta Płocka (druk nr 221), 

12. rozszerzenia cmentarza komunalnego w Płocku (druk nr 222), 

13. przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie 

Miasta Płocka na 2016 rok” (druk nr 223), 

14. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019 (druk nr 224), 

15. zmiany uchwały nr 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w 

sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu 

zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom 

podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób 

do tego uprawnionych (druk nr 225), 

16. skargi Pani Marleny Podel (druk nr 212), 

17. powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 227), 

18. wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta 

Płocka (druk nr 228), 

19. wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta 

Płocka (druk nr 229), 

20. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-

Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i 

zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 232). 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał 

10/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 

11/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady        

     Miasta Płocka. 

12/ Interpelacje i zapytania radnych. 

13/ Odpowiedzi na interpelacje. 

14/ Sprawy różne. 

15/ Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miasta Płocka. 

 

 

Ad. pkt 2 
 

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pan Radny Piotr 

Szpakowicz (zgłoszenia dokonała Pani Radna Wioletta Kulpa), Pan Radny Artur Kras 

(zgłoszenia dokonał Pan Radny Lech Latarski), Pan Radny Michał Twardy (zgłoszenia 

dokonał Pan Radny Tomasz Kominek). Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na kandydowanie 

do składu Komisji Uchwał i Wniosków.  
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie 

zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków. W wyniku głosowania Komisja Uchwał i 

Wniosków została powołana w zaproponowanym składzie (za – 25, przeciw - 0, 

wstrzymujących - 0). 
 
Komisja Uchwał i Wniosków:  
Artur Kras 

Piotr Szpakowicz 
Michał Twardy.  

 
 

 
Ad. pkt 3 

 

Do składu Komisji Skrutacyjnej zostali zaproponowani: Pani Radna Wioletta Kulpa 

(zgłoszenia dokonał Pan Radny Tomasz Kolczyński), Pan Radny Marcin Flakiewicz 

(zgłoszenia dokonała Pani Radna Wioletta Kulpa), Pan Radny Grzegorz Lewicki 

(zgłoszenia dokonała Pani Radna Joanna Olejnik), Pani Radna Małgorzata Struzik 

(zgłoszenia dokonał Pan Radny Tomasz Kominek), Pan Radny Adam Modliborski 

(zgłoszenia dokonała Pani Radna Wioletta Kulpa). Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na 

kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej.  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie 

zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej. W wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna 

została powołana w zaproponowanym składzie (za – 24, przeciw - 0, wstrzymujących - 

0). 
 
Komisja Uchwał i Wniosków:  
Marcin Flakiewicz 

Wioletta Kulpa 

Grzegorz Lewicki 

Adam Modliborski 

Małgorzata Struzik.  

 

 

 
Ad. pkt 4 
 

Pod głosowanie został poddany protokół z obrad XI Sesji Rady Miasta Płocka, która 

odbyła się w dniu 29 września 2015 roku.  
 
Wynik głosowania: 
za – 21 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 1 
Protokół nr XII/2015 z obrad XII Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty. 
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Ad. pkt 5 
 

Sprawozdanie z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 

roku” za 2014 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Wszyscy 

Państwo Radni otrzymali dosyć obszerny materiał. Czy do tego materiału są jakieś 

pytania, wątpliwości bądź niezbędne wystąpienia?[…]” 

  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do strony 49 

tego materiału. Chodzi mi konkretnie o zadanie: Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na 

odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni. Wszyscy doskonale 

zdajemy sobie sprawę jak konieczna jest rozbudowa tej drogi w kierunku Warszawy. 

Niestety, Panie Prezydencie, mamy już piąty rok i się w tej kwestii tak niewiele dzieje. I 

mamy uwagę, że w 2014 w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych zgłoszone 

zostały uwagi, zastrzeżenia i opinie od kilkunastu podmiotów gospodarczych oraz osób 

fizycznych - chciałabym wiedzieć jakiego rodzaju są to uwagi, bo do nas nie dotarła taka 

informacja.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! 

Szanowni Państwo Radni! Ten projekt oczywiście jest cały czas przygotowywany, 

natomiast jego realizacja w dużej mierze zależy jeszcze od wielu kwestii, począwszy od 

kwestii budżetowych, czyli znalezienia środków na realizację tego zadania. Szukamy 

środków zewnętrznych. Trwają rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 

Autostrad, ażeby to zadanie było przynajmniej w części finansowane właśnie z funduszy 

budżetowych. Jest to o tyle uzasadnione, że teren po którym druga nitka dzisiaj 

Wyszogrodzkiej powinna przebiegać, nie jest nawet terenem miasta. Jest to teren dzisiaj 

Gminy Słupno. A więc de facto na dzisiaj nawet nie mielibyśmy możliwości realizacji tam 

budowy, chyba że jako inwestor zastępczy i jeszcze z własnych środków. Więc to jest 

dosyć skomplikowana sytuacja. Ale przede wszystkim szukamy środków zewnętrznych na 

realizację tego zadania. Natomiast projektujemy to zadanie i w tym momencie, tak jak 

przy okazji projektowania bardzo wielu różnych inwestycji za każdym razem rozmawiamy 

z osobami zainteresowanymi, jeśli chodzi o chociażby wjazdy, zjazdy z danego terenu. I 

tego dotyczą głównie te rozmowy związane z podmiotami, które znajdują się w obrębie 

wpływu tej inwestycji. Natomiast, jeśli Pani Radna chciałaby jeszcze szczegółową 

informację, to bardzo proszę, udzielimy jej na piśmie.”         

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Pan Prezydent powiedział, że część z tych 

terenów – mam na myśli oczywiście tą część, gdzie jedziemy w stronę Warszawy, w 

kierunku Warszawy od Podolszyc, czyli lewa strona - nie należy do Miasta Płocka. W 

takim razie, co zrobiono do tej pory, że Państwo nawet nie poczyniliście kroków, żeby 

przystąpić do wykupu tych gruntów? To jest jedna kwestia. A druga – chciałabym 

wiedzieć oczywiście jaki jest rodzaj tych uwag do tej koncepcji przygotowania tego 

projektu realizacji tej inwestycji, a szczególnie w kwestii sklepów meblowych, które mają 

właśnie wyjazd na tą drogę dosyć ruchliwą.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  
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Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Akurat te sklepy 

meblowe to nie powinny w ogóle mieć tam wyjazdu. Powinny mieć wyjazd, obsługę z 

drugiej strony. Mają czasową, więc w każdej chwili tego wyjazdu mogą tam nie mieć i to 

jest jedna kwestia. Ale oczywiście też ta informacja będzie udzielona na piśmie. W 

kontekście to nie jest kwestia wykupu tego terenu, raczej przejęcia terenu a nie wykupu. 

Raczej nie będziemy chcieli płacić Gminie Słupno, która jest właścicielem tego terenu, za 

teren pod budowę tej drogi. Przynajmniej, jeśli chodzi o dużą część tego terenu.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.  

 

Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Większość tego terenu jest jednak prywatna. Spora część jest wykupiona już. I myślę, że 

najwyższa pora jest rozważyć przejęcie tego paska w granice administracyjne Miasta 

Płocka, bez Gulczewa jednego i drugiego, tylko po prostu ten pasek gruntu, który jest 

niezbędny do realizacji tego drugiego pasma Wyszogrodzkiej. Myślę, że najwyższa pora 

jest o to zabiegać. Dziękuję.”  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy nawiązując oczywiście do wypowiedzi 

Pana Radnego Tomasza Kolczyńskiego, oczywiście od ulicy Wyszogrodzkiej do 

skrzyżowania z ulicą Harcerską, od ulicy Morelowej do skrzyżowania z ulicą Harcerską 

wszystkie tereny po lewej stronie są terenami prywatnymi, część zostało wykupionych, 

natomiast my mówimy, tak naprawdę, o tym terenie od zjazdu od Podolszyc do jaru, aż 

podjeżdżając pod ulicę Szlachecką, jak gdyby wjeżdżać w Nowe Gulczewo i mówimy o 

tym pasku. I teraz pytanie zasadnicze - czy Pan podjął jakieś rozmowy z Wójtem 

chociażby Gminy Słupno? Bo jest to - tak naprawdę - inwestycja, która będzie służyła 

tym dwóm gminom, bo de facto mieszkańcy Gminy Słupno, czy nawet części dzielnicy 

Nowe Gulczewo, którzy wjeżdżają w ulicę Szlachecką, korzystają cały czas z tej drogi i na 

pewno będzie im łatwiej dostać się do domu, kierunku docelowego, tym bardziej, że 

większość z tych ludzi tak naprawdę pracuje w Płocku. I teraz pytanie – czy Pan 

rozmawiał w ogóle z Wójtem na temat przejęcia tego terenu? Mówię o tym pasku właśnie 

w jarze.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, tak 

jak powiedziałem, rozmawialiśmy przede wszystkim z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad. Rozmawialiśmy dużo wcześniej już z Wójtem na temat tej 

inwestycji. Jestem przekonany, że to co priorytetem jest dla mnie jako dla prezydenta 

miasta, to dbanie o komfort i bezpieczeństwo poruszania się po mieście mieszkańców 

Miasta Płocka. Wiele z inwestycji, które realizujemy - inwestycji drogowych – temu 

przede wszystkim ma służyć. Ja rozumiem troskę Pani Radnej o mieszkańców Gminy 

Słupno, Nowego Gulczewa. Doceniam to, sądzę że oni też doceniają. Natomiast, tak jak 

powiedziałem, w pierwszej kolejności mieszkańcy Płocka i inwestycje, które są potrzebne, 

ażeby udrożnić ruch komunikacyjny i poprawić bezpieczeństwo na naszych ulicach, a 

także w perspektywie zwłaszcza drugiej i trzeciej nitki, przepraszam - drugiego i 

trzeciego etapu obwodnicy, stworzenie nowych terenów inwestycyjnych, poprawa jeśli 

chodzi o tereny inwestycyjne i uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Miasta 

Płocka. Natomiast tutaj również przygotowujemy tę inwestycję. Ona cały czas jest w 

przygotowaniu. I żeby już nie licytować się – te informacje, o które Pani Radna prosi, 

przekażemy na piśmie. Dziękuję.” 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Prezydencie, nie wiem dlaczego Pan 

stara się wypaczyć każdą wypowiedź opozycji i stara się przełożyć ją na swój język, 

niezrozumiały dla większości. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że Pan przez brak 

jakichkolwiek działań w tym zakresie, mówię oczywiście o budowie drugiej nitki w ulicy 

Wyszogrodzkiej do granic miasta, nie zrobił tak naprawdę wiele i stara się Pan w jakiś 

sposób, nie wiem, stwarzać takie wrażenie jak byśmy my zabiegali o mieszkańców 

Słupna. Nie, tu chodzi przede wszystkim o mieszkańców Płocka, a przy okazji oczywiście 

mówię o porozumieniu z Wójtem Słupna, bo jak mniemam niewiele Pan w tym zrobił, w 

tym temacie. Oczywiście na tym by skorzystali mieszkańcy Słupna i w tym kierunku 

trzeba prowadzić rozmowy, żeby przejąć te tereny, tak jak Pan to zasugerował, a nie 

wykupić. Natomiast od prywatnych właścicieli oczywiście musi Pan wykupić, bo nie może 

Pan przejąć. I też nie wiem, czy Pan w ogóle coś w tym kierunku zrobił. W moim 

przekonaniu, Panie Prezydencie, mówi Pan ogólnikami, natomiast brak jest konkretów, 

które by przekonywały mnie do tego, że rzeczywiście Pan przyłożył wielkie starania do 

tego, żeby powstała jak najszybciej druga nitka w ulicy Wyszogrodzkiej. Niestety Pan 

tego nie zrobił.”          

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.  

 

Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie 

Prezydencie! Jest to w tej chwili najbardziej newralgiczne miejsce w Płocku, codziennie 

korkujące się. Ktoś kto jeździ tam codziennie to wie jak to wygląda. Podniesienie 

bezpieczeństwa jest na korzyść wszystkich. Lewoskręt, czyli skręt w ulicę Szlachecką 

bardzo często powoduje zakorkowanie tej ulicy przez oczekujące samochody, które chcą 

skręcić w lewo. To co mówiła Pani Radna Kulpa, to jest ogólna korzyść dla wszystkich – i 

dla tych, którzy jeżdżą do Gulczewa i dla tych, którzy jeżdżą poza Płock i tych, którzy 

jeżdżą jeszcze 2 kilometry do granicy Miasta Płocka, czyli osiedle Parcele i inne części 

Miasta Płocka. Źle się stało, że postraszono Gminę Słupno tą chęcią przejęcia Gulczewa. 

Nie mówię o tym pierwszym działaniu. Wtedy niewiele zabrakło i byśmy mieli pewne 

rzeczy uregulowane. Ale już w tej nowej kadencji Gmina Słupno, Rada Gminy Słupno 

podjęła już uchwałę, że przeciwstawiać się będzie wszelkim próbom przejęcia terenu. I 

myślę, że niepotrzebnie postraszono tak bardzo szeroko. Na co nam całe to Gulczewo? W 

ogóle nam jest to niepotrzebne. A teren, który jest pod drugą nitkę, jest nam niezbędny, 

niezbędny i trzeba szybko podjąć takie działania. Szkoda, że przez te 5 lat nie udało się 

tego zrobić. Dziękuję.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, 

przede wszystkim rozmawiamy tu o priorytetach. Dla mnie priorytetem była przebudowa 

układu komunikacyjnego, poprawienie bezpieczeństwa komunikacyjnego i udrożnienie 

poruszania się w centrum miasta. Stąd cały zakres przebudów skrzyżowań w poprzedniej 

kadencji, co płocczanie także bardzo docenili i poprawa bezpieczeństwa, która nastąpiła 

na tym terenie, w centrum miasta. W tym momencie i w poprzedniej kadencji także 

rozpoczęliśmy bardzo duży projekt budowy wewnętrznej obwodnicy Miasta Płocka, czyli 

budowę pierwszego etapu od ronda Wojska Polskiego do ulicy Otolińskiej w planach i już 

projekty są zrealizowane. Za chwilę, po pozyskaniu pieniędzy unijnych, przejdziemy do 

realizacji budowy drugiego i trzeciego etapu, czyli połączenia ulicy Otolińskiej z ulicą 

Bielską i Bielskiej z ulicą Długą. To, po pierwsze, stwarza nowy układ komunikacyjny 

Miasta Płocka. Sprawia, że pojazdy ciężkie, niebezpieczne, są wyprowadzone już zupełnie 

z centrum miasta. Poprawia się więc także bezpieczeństwo. Przy okazji stwarzamy nowe 

zupełnie tereny inwestycyjne, otwieramy Płock na północ i te tereny w tym momencie 
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będą także dużo bardziej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Mamy nadzieję, że 

przełoży się także to na nowe miejsca pracy. I to jest pewien priorytet. Stąd tam właśnie 

będą przede wszystkim lokowane środki z budżetu miasta Płocka po pierwsze - na 

wykupy tych terenów pod budowę drugiego i trzeciego etapu obwodnicy. Po drugie – co 

też niebagatelne ma znaczenie – tam mamy ogromne szanse na pozyskanie środków 

zewnętrznych, a więc na to, żeby w 80% ta inwestycja była sfinansowana ze środków 

zewnętrznych, środków unijnych i do tego dążymy. Tutaj nie negujemy, wręcz przeciwnie 

– podkreślamy, że jest to także ważny projekt, ale projekt na który przede wszystkim nie 

mamy dzisiaj finansowania zewnętrznego. Szukamy tego finansowania przede wszystkim 

i co zresztą Państwo podkreślają bardzo ładnie, ponieważ ten projekt nie dotyczy li tylko 

mieszkańców miasta, w części tak, oczywiście, zwłaszcza Imielnicy, Borowiczek, a także 

Parceli, natomiast dotyczy w jakiejś mierze mieszkańców Gminy Słupno i tutaj na pewno 

będziemy dalej prowadzić rozmowy, tak jak prowadzimy rozmowy z Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad. One są dosyć zaawansowane. W tym momencie, mówię, nie 

ma Prezydenta Terebusa, który uczestniczy w tych rozmowach. Przygotujemy Państwu 

Radnym materiał na piśmie. Jeśli trzeba będzie także na sesji Rady Miasta przekażemy te 

informacje. Natomiast powtórzę jeszcze raz – ta inwestycja, choć ważna z punktu 

widzenia układu komunikacyjnego, także bezpieczeństwa mieszkańców Płocka i tego, 

żeby ci, którzy mieszkają w Imielnicy, Borowiczkach, czy na osiedlu Parcele nie stali w 

tym miejscu w korkach, to jednak nie jest kluczowa z punktu wiedzenia rozwoju miasta. 

Rzeczywiście ona także poprawi pewne rzeczy, natomiast trzeba przełożyć to oczywiście 

na budżet. Za chwilę nad tym budżetem będziemy rozmawiać. Jest to na pewno około 30 

milionów złotych, które trzeba będzie wydać na realizację tego projektu. Jeśli wspólnie 

razem znajdziemy te środki w budżecie miasta jestem przekonany, że wówczas 

przystąpimy do realizacji. Dziękuję.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ja mam wrażenie, Panie Prezydencie, że Pan 

się zamknął w pewnej skorupie, bo dla Pana układ komunikacyjny wewnątrz miasta jest 

najważniejszy. Jest ważny, ale to tak jakby Pan traktował mieszkańców Płocka tylko 

trzech dzielnic, właściwie nie dzielnic, bo mamy tam dwa osiedla: Borowiczki i Imielnicę. 

Borowiczki zresztą doskonale się komunikują ulicą Grabówka. To nie chodzi o to, żeby 

zrobić dobrze dwóm osiedlom, tylko chodzi o to, Panie Prezydencie, że mieszkańcy Płocka 

wjeżdżają i wyjeżdżają też z tego miasta. A powiem Panu, kiedy wyjeżdżają – za pracą, 

bo nie pracują w Mieście Płocku, bo niestety muszą codziennie pokonywać wielokrotnie 

właśnie tą trasę, bo niestety tej pracy w Płocku nie ma. I teraz często jest tak, że 

zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, nie dojeżdżając do domu, tylko na przykład 

dojeżdżając do pracy – i to dotyczy w dużej mierze mieszkańców Płocka – stoją w tych 

korkach przeszło około 40 minut, bo tak mi niektórzy mówią, że jest korek, praktycznie 

zaczyna się przed Słupnem już. Natomiast tutaj w mieście Płocku w godzinach szczytu 

rzeczywiście jest problem, żeby się z tego miasta wydostać. I to nie dotyczy tylko i 

wyłącznie układu komunikacyjnego wewnątrz miasta, ale musimy mieć tak 

skomunikowane drogi, nawet patrząc pod kątem ewakuacji tego miasta, gdyby nie daj 

Boże się coś stało. Mam wrażenie, że Pan chyba nie do końca rozumie problem, który w 

tej chwili mamy, bo gdyby nie daj Boże cokolwiek się stało z Orlenem, to mamy 

naprawdę bardzo poważny problem ewakuacji tego miasta. Kolejna kwestia to jest taka, 

że tak naprawdę niewiele Pan zrobił w tym zakresie, oczywiście tłumacząc się, że Pan 

czyni pewne inwestycje związane z ulicami wewnątrz tego miasta, ale nie czyni Pan nic, 

co by również przyciągnęło nasze miasto dla nowych inwestorów. Bo oczywiście tłumaczy 

Pan nam, że powinniśmy być bardziej atrakcyjni dla nowych inwestorów, ale co myśli 

nowy inwestor o Mieście Płocku – jest brak dobrego skomunikowania Miasta Płocka z 

Warszawą. Nawet poprzez poszerzenie tej ulicy Wyszogrodzkiej, poprzez dołożenie 

drugiej nitki byłaby szansa, żeby ta komunikacja z Warszawą była szybsza, przynajmniej 

na tym odcinku, że nie traciłoby się czasu na stanie w korkach. Ale niestety mam 

wrażenie, że Pan nie do końca czuje ten temat.” 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Joannie Olejnik.  

 

Pani Radna Joanna Olejnik powiedziała: „Szanowni Państwo, ja mam propozycję, 

żebyśmy skończyli tą dyskusję, bo takich inwestycji, które są bardzo ważne, możemy 

wskazać od razu kolejnych dziesięć, przemnożyć to przez 30-40 milionów i wiadomo jaką 

kwotę uzyskamy. Mam taką propozycję, że jeśli Pani Radna ma jakiś pomysł na 

znalezienie środków na akurat ten projekt, to oczywiście ja tak samo się wpisuję i jestem 

za tym, żebyśmy to wpisali do budżetu. Także nie przedłużajmy już w tym zakresie tej 

dyskusji, bo każdy z nas może wystąpić i też wskazywać kolejne rzeczy.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, ja powiem tylko tyle, 

bo ręce opadają. Ja Pani Radnej na siłę tu nie trzymam. Jestem wybrana, zgodnie z 

decyzją PKW, odpowiednią ilością głosów mieszkańców. Zasiadam w tej Radzie po to, 

żeby drążyć pewne tematy. Jeśli Pani Radna się gdzieś spieszy i chce jak najszybciej 

skończyć tą dyskusję, to nikt naprawdę Pani tu nie trzyma.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Nim przekażę 

głos Panu Prezydentowi i ponownie Pani Przewodniczącej - bo widzę, że zacznie się 

dyskusja dłuższa – kilka słów od siebie. Drodzy Państwo, my trochę różnymi hasłami, ale 

zasadniczo mówimy to samo. W interesie Miasta Płocka jest budowa drugiego pasa i tego 

nikt nie kwestionuje. Ja tutaj nie usłyszałem żadnego głosu, że ktoś kwestionuje taką 

bardzo ważną dla nas decyzję strategiczną. Natomiast ja chciałbym przypomnieć jedną 

rzecz. My wielokrotnie – zwłaszcza na Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa – 

rozmawialiśmy w kontekście tej inwestycji, że z punktu widzenia interesu Miasta Płocka 

wskazane jest zabieganie naszego miasta o przyłączenie do Płocka osiedla Nowe 

Gulczewo. Pamiętam, bodajże w zeszłym roku, dyskusję na Komisji Inwestycji, gdzie 

żadnego głosu sprzeciwu w tej materii nie było. To, że Rada Gminy Słupno jest temu 

przeciwna, to jest oczywiste, natomiast dla mnie istotniejsze jest, czy chcą tego 

mieszkańcy tego terenu, a to nie zawsze jest zgodne z wolą rady całej gminy. Ale to już 

jest kwestia bardziej polityczna. Natomiast to, że w naszym interesie i w interesie Gminy 

Słupno jest zrealizowanie drugiego pasa ulicy Wyszogrodzkiej, tego chyba nikt na tej sali 

nie kwestionuje i to jest chyba najistotniejsze. Dlatego może nie rozdrabniajmy się i nie 

wytykajmy sobie kwestii drugo- czy trzeciorzędnych. W naszym interesie jest – i zarówno 

to potwierdza Pan Prezydent, jak i Pani Przewodnicząca, jak i wszyscy przedmówcy – 

żebyśmy tą drogę zbudowali. Jedynym dylematem jest, kiedy znajdziemy pieniądze i 

jakie będą priorytety inwestycyjne naszego miasta, co przy każdym budżecie będziemy 

ustalać.[…]”                                                

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Dokładnie tak, Panie 

Przewodniczący. Bardzo dziękuję za te słowa. Właściwie od samego początku moich 

wypowiedzi też starałem się to podkreślić, że to istotna, jak najbardziej istotna 

inwestycja, realizujemy pewne działania, które mają nas przybliżyć do realizacji tej 

inwestycji, natomiast ostatecznie tak czy inaczej będziemy musieli znaleźć środki. Jeśli 

pozyskamy środki zewnętrzne chociażby z budżetu państwa, z Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, to wówczas nie będziemy musieli wydawać ich z własnego 

budżetu. Pewnie będzie to nowe zadanie dla nowych posłów, ażeby tak przeznaczać 

środki z budżetu państwa ewentualnie na rozwój naszego miasta, by te pieniądze 

rzeczywiście się znalazły. Jeśli nie, będziemy musieli znaleźć je we własnym budżecie. To 

nie są małe środki, bo to jest około 30 milionów złotych. I tutaj akurat, jeśli dobrze 
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zrozumiałem, Pani Radna, bo czasami mówimy innym rzeczywiście językiem, ale raczej 

wydaje mi się, że dużo więcej mieszkańców Słupna pracuje w Płocku niż z Płocka 

wyjeżdża za pracą. Bo te korki rano raczej tworzą się na drodze do Płocka, a po południu 

po pracy tworzą się na wyjeździe z Płocka. Logika każe raczej na to w ten sposób 

spojrzeć, ale to też bardzo, bardzo dobrze. Natomiast priorytetem dla mnie, o czym 

powiedziałem też bardzo mocno, jest tworzenie nowych miejsc pracy, stąd te działania, 

które mają służyć przede wszystkim stworzeniu nowych terenów inwestycyjnych w 

obrębie drugiego, trzeciego etapu tej wewnętrznej obwodnicy, bo zakładam, że te tereny 

będą dużo bardziej atrakcyjne inwestycyjnie, jeśli ta droga po prostu powstanie. Dziękuję 

bardzo.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Właśnie dyskutujemy, Panie Prezydencie, o 

priorytetach, co powinno być najpierw realizowane. Bo mówi Pan o kwocie 30 milionów 

złotych. Powinniśmy najpierw realizować drugą nitkę ulicy Wyszogrodzkiej czy budować 

filharmonię? Powinniśmy najpierw budować drugą nitkę ulicy Wyszogrodzkiej czy 

aquapark? To są dylematy, ale mam wrażenie, że Pan cały czas – Pan Przewodniczący 

oczywiście mówi, że się niby zgadzamy, ale mam wrażenie, że w słowach Pana 

Prezydenta cały czas przewija się to, że tą drogę budujemy bardziej dla mieszkańców 

Gminy Słupno niż dla Płocka, że niekoniecznie, bo bardziej z tego będą korzystać 

mieszkańcy Gminy Słupno, bo w ostatnim zdaniu również to usłyszałam z ust Pana 

Prezydenta. Także nie wiem, czy do końca jednak się rozumiemy, bo chciałabym wiedzieć 

jak ważny jest dla Pana ten priorytet: budowa drugiej nitki ulicy Wyszogrodzkiej, bo cały 

czas mówi Pan raz o Słupnie, raz o znalezieniu środków. Ale pytam się – jeśli Państwo 

siadacie teraz nad konstruowaniem budżetu na rok 2016, to w takim razie proszę mi 

odpowiedzieć, czy w konstrukcji 2016 roku widzicie Państwo możliwość znalezienia 

środków na realizację tej inwestycji, przynajmniej części, poszukania środków w budżecie 

na dokumentację, na wykupy gruntów i tak dalej.”      

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Rzeczywiście mówimy o 

pewnych priorytetach i tym priorytetem przede wszystkim będzie budowa drugiego i 

trzeciego etapu dróg, znaczy obwodnicy Miasta Płocka i tam tworzenie nowych terenów 

inwestycyjnych. Priorytetem także będzie każda inwestycja na którą będzie można 

pozyskać środki zewnętrzne, a więc zwłaszcza te, które są związane z rewitalizacją 

miasta, z nabrzeżem, jeśli tylko te środki będą pozyskane. W tym przypadku, jeśli nie 

będzie środków zewnętrznych, to ta inwestycja w 2016 roku raczej się nie pojawi. Ale 

oczywiście ostateczna decyzja będzie należała do Państwa Radnych. Ja mówię o pewnej 

propozycji budżetowej. Dziękuję.”                 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 

bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie, zatem Szanowni Państwo, poddaję pod 

głosowanie przyjęcie obszernego pisemnego materiału, który otrzymaliśmy od Pana 

Prezydenta, dotyczącego sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Miasta Płocka w 2014 roku.[…]” 

Wynik głosowania: 
za – 13 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 9 

Rada Miasta Płocka przyjęła przedstawiony materiał.  
 

 
 



14 
 

Ad. pkt 6 
 

Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy 

do kolejnego punktu. Punkt 6: Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu 

działalności szkół wyższych. Czy tu będzie jakieś wprowadzenie ze strony Pana 

Prezydenta? Nie ma takiej potrzeby. Materiał otrzymaliśmy. Może tradycyjnie poproszę o 

zabranie głosu – zapraszając również Państwa do dyskusji – poproszę o zabranie głosu 

naszych czcigodnych gości. Mamy dzisiaj – przypomnę Państwu – na sali dwóch Panów 

Rektorów. Pana Rektora Janusza Zielińskiego, Politechnika Warszawska Filia w Płocku i 

Pana Prorektora Daniela Korzana, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Zapraszam 

Panów profesorów do podzielenia się swoimi opiniami na temat współpracy z Miastem 

Płockiem. Proszę bardzo.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu prof. dr 

hab. inż. Januszowi Zielińskiemu Prorektorowi Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.  

 

Pan prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 

powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! To już kolejny rok 

z rzędu przypada mi zaszczyt wystąpienia przed Państwem i podzielenia się bardzo 

krótko swoimi refleksjami związanymi z minionym rokiem, ale również mijającą 

kadencją, bowiem w przyszłym roku mija kadencja władz Politechniki Warszawskiej, ale 

również innych uczelni publicznych. Co do współpracy z Państwem, z władzami miasta na 

polu uczelni wyższych. Oczywiście bardzo dziękuję za te wszystkie lata i również miesiące 

wspierania nas w różnych działaniach, które są dość obszerne we wszystkich płockich 

uczelniach. Myślę, że tutaj będę wyrazicielem również przedstawiciela Szkoły Wyższej 

Pawła Włodkowica. Otóż w przypadku Politechniki Warszawskiej - też to jest tylko 

przypomnienie - jest to uczelnia techniczna, gdzie koszty kształcenia są mniej więcej 

cztero- do pięciokrotnie wyższe w stosunku do kosztów kształcenia na kierunkach 

nietechnicznych. I są to formy i kierunki kształcenia – mówię o Politechnice – które 

systematycznie, przeciętnie co 5, 6 lat wymagają praktycznie odnowienia, a wręcz 

wymiany bazy badawczej i naukowej, a zwłaszcza w zakresie komputerów, jak i 

zagadnień związanych z szeroko pojmowanym projektowaniem. Wynika to z dwóch 

elementów. Po pierwsze – bieżącej realizacji na uczelni wszelkiego rodzaju zadań. W 

Politechnice w Płocku dysponujemy 44 laboratoriami tematycznymi i aż 12 dużymi 

kompleksami laboratoriów komputerowych. To, proszę Państwa, tylko w minionym 

okresie jedenaście osób obroniło rozprawy doktorskie w naszej uczelni tu w Płocku, 

kolejnych siedem jest przygotowywanych do obrony, być może nawet w tym roku 

kalendarzowym to się zdarzy. Otóż, proszę Państwa, naszą rolą w zmieniającej się 

rzeczywistości jest przede wszystkim wypełnienie luki pomiędzy tym, co nazywamy 

kreatywnością, a wiemy dobrze, że młodzież nasza polska jest bardzo kreatywna, to 

widać po sukcesach zarówno młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w różnego rodzaju 

krajowych i europejskich, i światowych konkursach, ale zwłaszcza studentów, a więc 

wypełnienie luki między tą kreatywnością a zagadnieniami związanymi z szeroko 

pojmowaną innowacyjnością, czyli krótko mówiąc produktem, który znajduje się na 

rynku. Między tymi dwoma biegunami należy stworzyć takie warunki dla młodzieży, 

niezależnie od formy i rodzaju uczelni, by wychodząc na rynek pracy spełniała 

maksymalnie potrzeby pracodawców. Sądzę, że w dużym stopniu na Politechnice się to 

udaje. Chociażby wskazują na to wszystkie rankingi i oceny krajowe, gdzie po raz kolejny 

- już dwunasty rok z rzędu - Politechnika Warszawska w oczach pracodawców zajmuje 

pierwsze miejsce w Polsce. To jest bardzo ważne dla nas. A z podwórka tutaj lokalnego, 

naszego płockiego, wszystkie kierunki, które – a jest ich pięć – które realizujemy w 

Politechnice znajdują się – mówię o kierunkach teraz technicznych – na pierwszym lub 

drugim miejscu w Polsce co do rangi i znaczenia. Wyprzedzamy wszystkie możliwe 
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uczelnie techniczne. A ekonomia jest na dziewiątym miejscu, również wyprzedzając 

szereg kierunków ekonomii z Uniwersytetów takich jak na przykład Wrocławski, czy 

Szczeciński. To też o czymś świadczy. Otóż, proszę Państwa, kończąc już, za niespełna 

półtora roku ta filia Politechniki Warszawskiej w Płocku obchodzić będzie 50-lecie, 

półwiecze istnienia tutaj w mieście. I sądzę, że już dzisiaj Państwo przyjmiecie 

zaproszenie na obchody, które będą miały miejsce na wiosnę roku 2017, bo wtedy 

przypada faktycznie data tejże rocznicy, tego jubileuszu. A jednocześnie chciałbym 

podkreślić, że skala wsparcia – teraz już pozwolę sobie mówić tylko o Politechnice do 

Państwa i dziękuję za te podejmowane decyzje do budżetów kolejnorocznych, jak i 

Zarządu Miasta, umożliwia nam realizację konkretnych zadań, które o ile zakończą się 

sukcesem, będą na pewno pozwalały wspierać nie tylko właściwie wyedukowaną młodzież 

– inżynierów, magistrów, doktorów – ale również pracodawców. A rzecz dotyczy 

realizowanego przez nas Laboratorium Innowacji Technologicznych i Energii Odnawialnej, 

które mamy zadanie, że zakończymy z sukcesem budować, bo to jest tak naprawdę 

budowa związana też z odpowiednią kadrą, w roku 2020. W tej chwili kończymy jeden z 

elementów tegoż laboratorium, a mianowicie Laboratorium Badawcze 

Wielkogabarytowych Elementów Budowlanych i będzie to w tej chwili jedyne w Polsce 

tego typu laboratorium, którego wyposażenie jest realizowane dzięki środkom unijnym. 

Dziękując po raz kolejny za wspieranie naszych działań pozwólcie Państwo, że oczywiście 

oczekujemy na dalszą tak dobrą i miłą współpracę w kolejnych latach, ale też chciałbym 

powiedzieć, że skala wsparcia relatywnie do potrzeb uczelni w Płocku jest - przynajmniej 

w rejonie Mazowsza, Kujaw, tych uczelni i miast, o których wiem - jest jedną z 

najwyższych. I chciałbym, jeśli można, w imieniu również innych uczelni prosić o 

utrzymanie tego trendu i tego wskaźnika. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu doc. dr 

Danielowi Korzanowi Prorektorowi ds. studenckich i ogólnych w Szkole Wyższej im. Pawła 

Włodkowica w Płocku.  

 

Pan doc. dr Daniel Korzan Prorektor ds. studenckich i ogólnych w Szkole Wyższej im. 

Pawła Włodkowica w Płocku powiedział: „Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Właściwie po tym, co powiedział Pan Rektor niewiele 

zostało do dodania. W Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica, a może przede wszystkim 

pozwólcie Państwo, że usprawiedliwię szefa, że nie stanął tutaj szef osobiście przed 

Państwem, tylko ja. Profesor Kruszewski pojechał dzisiaj na Radę Innowacyjności do 

Warszawy. I właśnie ta innowacyjność, o której Pan Rektor wspominał, jest jedną z 

istotnych kwestii, która nie bez znaczenia jest w tej relacji między miastem a uczelniami, 

czy to Politechniką od tej strony technicznej, czy co choćby pokazują wyniki 

organizowanego co roku przez Pana Prezydenta konkursu „Dyplom dla Płocka” w zakresie 

nauk społecznych, gdzie Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica jest zawsze licznie i 

wyraźnie reprezentowana. Drodzy Państwo, ja chciałbym tylko do tego, co powiedział Pan 

Rektor dodać, że ta zależność między miastem a uczelniami to są prócz badań, prócz 

edukacji, to są studenci i ich sprawy, ich losy, ich organizacje - i samorząd studencki 

Politechniki, i samorząd w PWSZ, i parlament studentów Szkoły Wyższej im. Pawła 

Włodkowica, które wspólnie, wspólnymi siłami podejmują wiele różnorodnych działań na 

rzecz naszej społeczności. My jako uczelnie jesteśmy w mieście i jesteśmy dla miasta, i w 

koegzystencji z miastem funkcjonujemy. I dołączam się do głosu do głosu Pana Rektora. 

Dziękuję Państwu. I to tyle.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. A ja, Panie Prezydencie, 

chciałabym pociągnąć temat, który jest nam znany i wszyscy radni, znaczy 

przedstawiciele klubów, ale jak mniemam wszyscy radni identyfikują się z tym apelem do 

Pana Prezydenta odnośnie biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego. Odbyło się jedno 

spotkanie, w którym uczestniczyli radni. I dziękuję oczywiście za szybkie zwołanie tego 
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spotkania w miesiącu październiku. Był obecny Pan Artur Kras. Był obecny Pan Radny 

Tomasz Kominek. Pan Prezydent był obecny, ale bardzo krótko. Później był 

reprezentowany przez Pana Wiceprezydenta Siemiątkowskiego. Tak naprawdę to 

spotkanie skończyło się na niczym. Mieliście Państwo rozważyć propozycję dalszą 

ewentualnej współpracy w ramach albo partnerstwa publiczno-prywatnego albo 

ewentualnie przekazania środków z budżetu. I myślę, że mieliście Państwo już czas, żeby 

wypracować pewną formułę, tym bardziej że tworzymy, w tej chwili jesteśmy na etapie 

tworzenia budżetu na rok przyszły w związku z tym jest to odpowiedni moment, żeby 

znaleźć rozwiązanie. I dlatego poproszę, Panie Prezydencie, o przedstawienie nam 

propozycji.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Darii Domosławskiej.  

 

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panie Przewodniczący! Szanowni 

Państwo! Ja chciałam wrócić do tematu współpracy miasta ze szkołami wyższymi. 

Chciałam podkreślić, że dzięki ciężkiej współpracy kadry naukowej, dobrej organizacji 

pracy uczelni wyższych, a także współpracy z miastem, co roku uczelnie wyższe opuszcza 

szereg dobrze wykształconych młodych ludzi. Efekty ich dobrego przygotowania są 

widoczne, myślę, na każdym kroku. Ja mam przyjemność współpracować z absolwentami 

zarówno pielęgniarstwa, wychowania fizycznego, bezpieczeństwa narodowego, a także 

pracy socjalnej i w mojej skromnej ocenie muszę powiedzieć, że to jest wielki zaszczyt 

współpracować z tymi młodymi, dobrze wykształconymi ludźmi. Dlatego uważam, że jako 

Miasto powinniśmy przynajmniej utrzymać tą współpracę, pomoc finansową dla uczelni 

wyższych taką jaką udało nam się dotychczas utrzymać lub też w miarę możliwości 

zwiększyć ją. Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Markowi Krysztofiakowi.       

 

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący, à propos tego, co 

powiedziała Radna przed chwilą, osiem dni temu na Komisji Kultury, nie, przepraszam, 

na Komisji Edukacji, rozmawialiśmy właśnie à propos środków na pomoc dla szkolnictwa 

wyższego i te środki od kilku lat są coraz mniejsze. Ja wówczas zapytałem Pana 

Prezydenta Siemiątkowskiego, czy w przygotowywanym budżecie na przyszły rok będą 

zwiększone te środki, czy wrócą do tego poziomu sprzed dwóch, trzech lat czy nie. 

Wówczas Pan Prezydent jeszcze nie mógł udzielić odpowiedzi, że jest to w fazie jeszcze 

opracowywania. Minęło kilka dni. Czy dzisiaj taką odpowiedź możemy uzyskać à propos 

tego, co mówiła Pani Radna i czy mógłbym uzyskać odpowiedź na to pytanie, czy już 

znamy kwoty przeznaczone na szkolnictwo wyższe? Czy będą one wyższe niż w roku 

bieżący, a jeżeli nie, to dlaczego?” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panowie Rektorzy! 

Szanowni Państwo! Państwo Radni! Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za te dobre, 

ciepłe słowa dotyczące współpracy między miastem a uczelniami wyższymi, zwłaszcza 

jeśli chodzi o Politechnikę i Szkołę im. Pawła Włodkowica. Zresztą szkoda, że nie ma 

nikogo z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która też nam się bardzo ładnie rozwija 

i która też może liczyć na wsparcie ze strony miasta, Państwa Radnych. Bo rzeczywiście z 

jednej strony jest to kwestia współpracy Współpracy z młodymi ludźmi, ze studentami, z 

samorządami, gdzie wszelkie inicjatywy, które rzeczywiście młodzi ludzie chcą 

realizować, organizować w Płocku, począwszy od juwenaliów, poprzez różnego rodzaju 

sympozja naukowe, kończąc na jakichś rozrywkach sportowych, staramy się wspierać. 

Natomiast też cieszę się, że tu możemy współpracować z uczelniami przy realizacji 

różnego rodzaju nawet większych projektów, czy to jak było w przypadku w poprzednich 
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latach PWSZ otwierania nowych kierunków, czy też tak to było chociażby w roku 

bieżącym i w latach poprzednich, jeśli chodzi o poprawę bazy lokalowej dla Politechniki, 

czy PWSZ. Jesteśmy otwarci i tutaj zawsze ta kwestia środków, które są przekazywane, 

to z jednej strony jest wypadkowa potrzeb, jakie zgłaszają uczelnie, a drugiej strony 

możliwości budżetu miasta. Jak słusznie zauważył Pan Rektor i jak zapewne wiedzą 

Państwo Radni Płock jest jednym z niewielu miasta, nie tylko na Mazowszu, czy nawet w 

okolicznych, patrząc na okoliczne ośrodki, gdzie są szkoły wyższe, który na taką skalę 

wspiera szkolnictwo wyższe, bo niektóre miasta, tak jak Radom, Ciechanów, czy nawet 

Siedlce, właściwie nie robią tego w ogóle, a niektóre jak Włocławek, czy Toruń w sposób 

symboliczny na poziomie raptem stu, stu kilkunastu tysięcy. W naszym przypadku co 

roku jest to kwota około 500 tysięcy, a więc pół miliona złotych lub większa kwota. I jak 

mówię – ona jest zawsze wypadkową tych dwóch elementów, czyli z jednej strony 

potrzeb, o których także Pan Rektor już Zieliński powiedział. Tu są te plany bardzo 

wyraźnie naszkicowane i wiemy, że będą także potrzeby zgłaszane w stronę Miasta, z 

drugiej strony możliwości budżetowych. Dzisiaj, Panie Radny, raczej nie będę w stanie 

udzielić informacji. Będziemy starali się, żeby ta kwota pozostawała mniej więcej na tym 

samym poziomie, ale jeszcze za wcześnie, żeby taka deklaracja padła. Natomiast w 

przypadku kwestii związanych z Biblioteką Zielińskich, to nie wiem czy teraz, czy w 

„Sprawach różnych”, Panie Przewodniczący, bo to raczej związku…” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Umówmy się, 

że trzymamy się, Szanowni Państwo, tematu w którym jesteśmy. W „Sprawach różnych” 

proponuję.” 

 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy ktoś z 

Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Jeśli nie, to nim poddam pod 

głosowanie materiał pisemny, który otrzymaliśmy, dwa zdania podsumowania. Szanowni 

Państwo, trudno wyobrazić sobie dzisiejszy Płock bez uczelni wyższych w tym momencie. 

Trudno wyobrazić sobie zarówno bez kadry, jak i bez studentów. Bardzo dobrze zarówno 

dla Płocka, jak i chyba dla uczelni, że ta współpraca układa się w sposób harmonijny. Na 

pewno deklarujemy dalszą współpracę i pomoc ze strony Miasta na miarę możliwości, 

które budżet miasta nam stworzy. Dziękuję bardzo Państwu za obecność na dzisiejszej 

sesji, a w chwili obecnej poddaję pod głosowanie materiał, który otrzymaliśmy w tej 

materii.[…]”                                                                                  

Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 

Rada Miasta Płocka przyjęła przedstawiony materiał.  
 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Dziękujemy 

raz jeszcze Państwu bardzo, Panom Rektorom, za wizytę na dzisiejszej naszej sesji. Jeśli 

tylko Panowie macie życzenie prosimy o dalsze uczestniczenie, ale rozumiem… Dziękuję, 

do widzenia. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu.[…]”   
 

Ad. pkt 7 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2014/15, 

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Materiał 

pisemny otrzymaliśmy. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś uwagi do tego materiału 

bądź pytania? Nie widzę. Dziękuję, zatem poddaję pod głosowanie materiał.[…]” 
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Wynik głosowania: 
za – 21 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 4 

Rada Miasta Płocka przyjęła przedstawiony materiał.  
 

 

Ad. pkt 8 
 
Ocena funkcjonowania zasad przydziału mieszkań komunalnych w latach 2010-2014 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy do tego 

punktu są jakieś pytania, wątpliwości, ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?[…]”  

  
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „To nie będzie pytanie, tylko prośba, bo nie 

mam tego w materiale. Proszę mi przedstawić na piśmie, po sesji już, materiał dotyczący 

ilości przydziału mieszkań komunalnych poza Urzędem Miasta – myślę o decyzji Komisji 

Gospodarki Komunalnej. Bo przypomnę Państwu tylko, że to działa tylko w jedną stronę, 

ponieważ Komisja Gospodarki Komunalnej nie może wnioskować o przydział poza 

kolejnością takiego mieszkania ze szczególnych powodów, poza oceną punktową, 

natomiast może zawnioskować jedynie i wyłącznie Prezydent do Komisji Gospodarki 

Komunalnej. I proszę w takim razie o tabelkę ile takich decyzji poza kolejnością zostało w 

tym okresie sprawozdawczym, którego materiał dotyczy, wykonanych.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Oczywiście taka 

informacja wpłynie, ale ja zakładam, że Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 

taką informację raczej także mógłby mieć i podać, bo to Komisja Gospodarki 

Komunalnej, czyli Państwo Radni takie decyzje podejmują. Ale oczywiście… Tak, 

rozumiem, mówię, ale to akurat występować mogę, ale komisja może w tym momencie 

odrzucić. A wnioski także wszystkie wpływają do Komisji Gospodarki Komunalnej. Także 

tu akurat to o co Pani Radna pyta, jest tylko i wyłącznie w gestii Komisji Gospodarki 

Komunalnej. Ale poprosimy w tym momencie o tą informację i przekażemy Pani Radnej. 

Dziękuję.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 

bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do przedłożonego 

materiału? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie dokumentu 

przedłożonego nam przez Pana Prezydenta w tym punkcie.[…]”   

Wynik głosowania: 
za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 8 

Rada Miasta Płocka przyjęła przedstawiony materiał.  
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Ad. pkt 9 

 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

 
Projekty uchwał w sprawach: 

 

1. pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu 

(druk nr 213) 

oraz 

2. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2016 – 

2019 (druk nr 214) 

oraz 

3. wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Płocku na kadencję 2016 – 2019 (druk nr 215) 

oraz  

4. wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Płocku na kadencję 2016 – 2019 (druk nr 216) 

 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] 

Dobrnęliśmy do końca etapu wstępnego dzisiejszej sesji. Przed nami etap I, czyli 

dyskusja i zgłaszanie wniosków do poszczególnych projektów uchwał. Jako cztery 

pierwsze, tak mogę blokowo chyba zasygnalizować i to potraktować, cztery pierwsze 

projekty uchwał dotyczą wyboru ławników. Są to druki 213, 214, 215 i 216. 213 może o 

tyle odbiega od pozostałych, iż jest to projekt uchwały dotyczący pozostawienia 

zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. Czy do tego punktu są jakieś uwagi 

bądź wytłumaczenia ze strony naszej potrzebne? Tu jeszcze będzie zbiorcza chyba uwaga 

Pana mecenasa dotycząca preambuły. Proszę bardzo Panie mecenasie, autopoprawka.”  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Romanowi Wróblewskiemu radcy prawnemu.  

 

Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie 

Prezydencie! Szanowni Radni! Z uwagi na to, że po przygotowaniu niektórych projektów 

uchwał ukazał się tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym istnieje konieczność 

zmiany, już w powiem, w których drukach: w druku 213, 214, 215, 216, następnie w 

druku 217, 218, 219, 220, w druku 221, 222, 223, 224, 225 i tylko w tym. Zamiana – 

zamiast podanego tam Dziennika Ustaw z 2013 roku i innych Dzienników Ustaw należy 

wpisać tylko jeden Dziennik Ustaw z 2015 roku poz. 1515. To jest taka generalna 

autopoprawka. Później będę jeszcze kilka zgłaszał. Dziękuję.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 

bardzo, Panie mecenasie. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Państwa ma jakieś 

pytania, wątpliwości? Nie widzę, dziękuję. Zatem przechodzimy do kolejnych projektów 

uchwał. Projekt uchwały na druku nr 214 w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Okręgowego w Płocku na kadencję 2016–2019. Moja propozycja organizacyjna jest taka, 

żeby w przerwie Komisja Skrutacyjna spotkała się i ewentualnie uzgodniła kwestie 

techniczne niezbędne do przeprowadzenia tego głosowania. Czy macie też Państwo jakieś 

inne propozycje? Dlatego to będzie bardzo sprawnie, tak. Z tego co wiemy, zespół bardzo 

ładnie popracował, dotyczący ławników. Karty są przygotowane. Głosowanie, Szanowni 

Państwo, zgodnie z porządkiem obrad jest w drugiej części – w etapie II. Tu jeszcze przy tym 

punkcie Pan Sekretarz ma do odczytania jedno z pism dotyczące ławników. Proszę bardzo.”     

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Tomaszowi Maliszewskiemu. 
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Pan Radny Tomasz Maliszewski Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka odczytał pismo z 

Krajowej Rady Sędziów Społecznych. 

(pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu) 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 

bardzo. Czy w temacie tych trzech projektów uchwał, czyli druk 214, 215, 216 ktoś z 

Państwa chciałby zabrać głos w tym momencie? Pani Przewodnicząca, proszę.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, ja w kwestii 

odczytanego pisma przez Pana Sekretarza. W moim przekonaniu, jak wysłuchałam treści 

tego pisma, a szczególnie ostatniego akapitu tej treści pisma, wynika że zwracajmy 

uwagę przede wszystkim na tych kandydatów, którzy są zgłoszenia przez Prezesa Sądu. 

W moim przekonaniu osoby, które były również ławnikami w poprzednich kadencjach, bo 

ja mam taki przypadek kilku osób, które pracowały w poprzednich kadencjach, dostały 

pytanie czy chcą być zgłoszone przez Prezesa Sądu, przez organizację. One pozostały 

wierne swojej organizacji i chcą nadal być zgłoszone. Pracowały przez wiele kadencji 

będąc ławnikami. I tego typu oświadczenie wygłoszone przez Pana Sekretarza – 

oczywiście odczytane tylko, nie twierdzę, że Pan Sekretarz tak twierdzi - tylko że w moim 

przekonaniu jest niedopuszczalna taka treść. To jest takie dzielenie osób, które są 

zgłoszone, które też mają doświadczenie, ale też nie wyklucza to faktu, że osoby, które 

nawet zebrały te 50 podpisów są osobami, które nie nadają się na tą funkcję, bo nie 

można w ten sposób traktować osób, które mają te same prawa, bo zasady, dziwię się, 

że akurat sąd nam przedstawia taką opinię, bo takie są zasady, że można zebrać 

podpisy, można zgłosić się przez organizację, można zgłosić się przez prezesa sądu. 

Każda z tych osób ma takie samo równe prawo. A takie oświadczenie, które zostało 

odczytane, w moim przekonaniu degraduje te inne osoby, które zostały ustawione trochę 

na niższym poziomie. Ja nie zgadzam się z taką treścią pisma i proszę Państwa o to, 

żebyście podejmowali decyzje zgodnie z własnym sumieniem i przedstawiając to, że 

niektóre osoby miały też duże doświadczenie, a nie są zgłoszone przez prezesa sądu, a 

miały wybór albo - albo. Uważam, że tak nie powinno być. Dziękuję.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zgadzam się w 

dużej mierze z tym, co Pani powiedziała, Pani Przewodnicząca, natomiast nie wolno nam 

też zamykać ust ludziom, którzy mają w tej materii jakieś inne zdanie. Gdyby wpłynęły 

do mnie jako do Przewodniczącego Rady również inne pisma od różnych organów 

poprosiłbym Pana Sekretarza również o ich odczytanie. Czy w temacie tych trzech 

punktów ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś propozycje? Nie widzę, dziękuję. 

Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Teraz będzie to punkt 5a, czyli przesunięty 

przez nas projekt uchwały na druku nr 226. […]”  

 

 

5a. zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Płock do  

zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych na realizację 

I i II etapu zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na 

deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka” w latach 2013 – 

2015 w kwocie 34,8 mln zł (druk nr 226) 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Romanowi Wróblewskiemu radcy prawnemu.  

 

Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Proszę Państwa, drobna rzecz – w      

§ 1 punkcie 2 w trzecim wierszu są kwoty 2016 r. – 3,0 mln. zł – uważamy tutaj, bo nie 

euro ani dolarów. Dziękuję.” 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 

bardzo. Czy do tego punktu jakieś pytania, wątpliwości ze strony Państwa Radnych? Nie 

widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 5 tradycyjnie proponuję 

połączyć z punktem 6, gdyż obydwa projekty uchwał dotyczą tej samej materii 

finansowej.[…]”    

 

 

5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na 

lata 2015-2033 (druk nr 230) 

oraz 

6. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 (druk nr 

231) 

 

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 230 stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 231 stanowi załącznik 

nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Tutaj będą 

autopoprawki. Państwo Radni otrzymali autopoprawki na piśmie. Czy do tych dwóch 

projektów uchwał są jakieś pytania, wątpliwości?[…]” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.  

 

Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie 

Prezydenci! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Jak dla mnie widzę tutaj w tym WPF 

bardzo niepokojące przesunięcia i chciałem się właśnie dopytać z czego one wynikają. Po 

pierwsze budowa łącznika Jachowicza – 3 Maja. Właściwie zostaje zdjęta cała kwota na 

realne wykonanie tego zadania. Z czego to wynika i co dalej z tym zadaniem? Również 

przebudowa budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 38 znikają pieniądze na realne 

wykonanie tego zadania. Co dalej z tym zadaniem? Teraz przebudowa ulicy Kolejowej - są 

zmniejszone środki mniej więcej o 1/3. I teraz dlaczego, z czego to również wynika? Czy 

to następuje jakieś ograniczenie w zadaniu czy wynika to z innych względów? Również 

zadanie rozbudowa ulicy 3 Maja znikają całe środki na realną rozbudowę, czyli 3,5 

miliona zł. Co dalej z tym zadaniem? Rozbudowa ulicy Krakówka – z 2 milionów 

przeznaczonych na to zadanie zostaje niecałe 600 tysięcy. Dlaczego aż takie 

ograniczenie? Teraz – rozbudowa ulicy Polnej, również znika praktycznie cała kwota na 

realne prace związane z tym zadaniem. Również chciałem zapytać, dlaczego i co dalej. 

Teraz rozbudowa ulicy Zielonej. Również znika cała kwota na realne prace. Co dalej z tym 

zadaniem i dlaczego tak się stało w tym WPF? I mamy jeszcze wykreślone 

przedsięwzięcia z WPF – zmiana sposobu ogrzewania w kamieniach przy ulicach Grodzka 

1, Jerozolimska 2/4, 6/8/10, 12, modernizacja pętli autobusowej Tokary, przebudowa 

Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jej otoczenia oraz rozbudowa sieci wodociągowej na 

osiedlu Ciechomice. Się chciałem zapytać, dlaczego te wszystkie zadania zostają z WPF 

wykreślone, czy one się pojawią w jakichś innych pozycjach, czy całkowicie z nich 

rezygnujemy, a jeśli tak to dlaczego. Dziękuję.” 

   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Barbarze Smardzewskiej-Czmiel. 

 

Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: „Dziękuję bardzo. Część z 

pytań już zadał mój kolega Andrzej. Ja tylko spytam się z czego zdejmujemy 124 tysiące 

prawie złotych w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Czy zadanie zostało 

zrealizowane czy coś nie będziemy realizować w ramach tego projektu, a zostało już 
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rozliczone? I co to miały by być za zadania, których nie zrealizujemy po zdjęciu tych 

pieniędzy?” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, 

oczywiście z tych zadań nie rezygnujemy. Większość, żeby nie powiedzieć wszystkie te 

zadania, o których Państwo Radni powiedzieli, wspomnieli, będą realizowane w latach 

następnych, w miarę oczywiście posiadanych środków budżetowych. To jest tak, że mogą 

one znaleźć się także już na sesji, znaczy na budżecie na rok 2016, natomiast 

rzeczywiście, kiedy będziemy rozmawiać już o konkretnych kwotach na poszczególne 

zadania, to w tym momencie będziemy wiedzieli, które z tych zadań będą realizowane już 

w 2016, a które będą w latach ewentualnie następnych. Jeszcze dwa zdania Pan 

Skarbnik.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  

 

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Tak naprawdę, jeśli chodzi 

o te zadania w WPF w tej chwili dość dużo tych zadań zostało jakby zdjętych z tego WPF, 

który jest w tej chwili. Wynika to z przepisu RIO, który dopuszcza przy tworzeniu budżetu 

dodawanie zadań albo dokładanie wartości do zadań. Nie dopuszcza zdejmowania zadań. 

Dlatego jakby przed tą, na tej sesji te zadania są jakby okrojone, natomiast jako do 

Państwa dojdzie budżet roku 2016 wraz z nowym WPF, to te zadania się pojawią w 

kolejnych latach. Natomiast w tej chwili, jak pracowaliśmy nad budżetem nie byliśmy 

pewni, w którym roku i jakie środki możemy na to przeznaczyć, dlatego też te zadania 

tutaj zostały zdjęte po to, żeby potem nie było problemów z zatwierdzeniem budżetu 

przez RIO. To jest tak naprawdę taki techniczny ruch, a na sesję listopadową jakby duża 

część tych zadań razem z budżetem 2016 roku wróci.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Tomaszowi Kominkowi.            

 

Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! 

Szanowni Państwo! Bądź co bądź już przed sesją dostałem taką zakuluarową wiadomość, 

że to przesunięcie 53 tysięcy w ramach Wydziału Inwestycji i Remontów, które mamy na 

autopoprawce, pozwoli na wykonanie w tym roku tego parku, placu zabaw przy ulicy 

Krakówka. Ja tylko tak chciałbym prosić o oficjalne potwierdzenie i w tym wypadku 

bardzo serdecznie dziękuję, jak do tego dojdzie w najbliższym czasie, i czy jest możliwe 

podanie przybliżonego terminu, kiedy mogłyby zacząć się, że tak powiem, realne prace 

na tym placu budowy.”    

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Oczywiście 

potwierdzam. Chcemy to zrobić jeszcze w tym roku. Mamy jakieś tam środki, które 

wygospodarowaliśmy, natomiast jesteśmy do tego przygotowani, ale prace rozpoczną się 

wtedy, kiedy Państwo Radni zatwierdzą te pieniądze, że możemy je wydatkować właśnie 

na ten cel i chcemy, żeby jeszcze w tym roku się oczywiście zakończyły. Dziękuję.”   

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Nie 

widzę więcej pytań, zgłoszeń ze strony Państwa Radnych. Przechodzimy zatem do 

kolejnego punktu.[…]” 
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7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miłej (druk nr 

217) 

 

Do projektu uchwały w podpunkcie 1. została zgłoszona autopoprawka.  

 

 

8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jędrzejewo 

(druk nr 218) 

 

Do projektu uchwały w podpunkcie 1. została zgłoszona autopoprawka.  

 

 

9. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy - Miasto Płock zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego 

(druk nr 219) 

 

Do projektu uchwały w podpunkcie 1. została zgłoszona autopoprawka.  

 

 

10.zmiany uchwały Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 

2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 

będących własnością gminy, zmienionej uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady 

Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku, uchwałą Nr 818/LVII/10 

Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku, uchwałą Nr 

664/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku 

oraz Uchwałą Nr 832/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 

czerwca 2014 roku (druk nr 220) 

 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 221. 

 

 

11.zobowiązania Prezydenta Miasta Płocka do przygotowania projektu 

uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka 

(druk nr 221) 

 

Do projektu uchwały w podpunkcie 1. została zgłoszona autopoprawka.  

 

 

12.rozszerzenia cmentarza komunalnego w Płocku (druk nr 222) 

 

Do projektu uchwały w podpunkcie 1. została zgłoszona autopoprawka.  

 

Pan Roman Wróblewski radca prawny zgłosił również autopoprawkę dotyczącą zmiany 

treści § 3 na „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
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13.przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na 

terenie Miasta Płocka na 2016 rok” (druk nr 223) 

 

Do projektu uchwały w podpunkcie 1. została zgłoszona autopoprawka.  

 

Pan Roman Wróblewski radca prawny zgłosił również autopoprawki: 

 w projekcie uchwały § 4 powinien być zapisany jako § 3 

 w załączniku do projektu uchwały w § 6 punkt 3. należy zapisać jako punkt 2., 

natomiast punkt 4. jako punkt 3.,   

 w załączniku do projektu uchwały w § 10 punkt 4. należy zapisać jako punkt 3. 

 

 

14.przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019 (druk nr 224) 

 

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 224 stanowi załącznik 

nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

 

15.zmiany uchwały nr 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 

2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom podległym, 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania 

organów i osób do tego uprawnionych (druk nr 225) 

 

Do projektu uchwały w podpunkcie 1 została zgłoszona autopoprawka.  

 

Pan Roman Wróblewski radca prawny zgłosił również autopoprawkę dotyczącą 

podstawy prawnej – po wyrazach ustawy o samorządzie powiatowym w miejsce 

obecnego zapisu należy wpisać (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445). 

 

 

16.skargi Pani Marleny Podel (druk nr 212) 

 

Do projektu uchwały w podpunkcie 1. została zgłoszona autopoprawka.  

 

 

17.powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka (druk 

nr 227) 

 

Do projektu uchwały w podpunkcie 1. została zgłoszona autopoprawka.  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Proponuję, 

żebyśmy teraz może zgłosili kandydatów na członków tej komisji. Czekam na zgłoszenia 

Szanownych Państwa.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Wojciechowi Hetkowskiemu.  

 

Pan Radny Wojciech Hetkowski powiedział: „Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić 

do tej komisji Radnego Jacka Jasiona.” 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „Czy Pan Radny 

wyraża zgodę.” 

 

Pan Radny Jacek Jasion wyraził zgodę na kandydowanie.   

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Michałowi Twardemu.  

 

Pan Radny Michał Twardy powiedział: „Panie Przewodniczący, chciałem zgłosić do tej 

komisji kolegę Radnego Tomka Kominka.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „Czy Pan 

Przewodniczący wyraża zgodę?” 

 

Pan Radny Tomasz Kominek wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.  

 

Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Zgłaszam Panią Radną Barbarę 

Smardzewską-Czmiel. 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „Czy Pani Radna  

wyraża zgodę?” 

 

Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Mamy trzy 

zgłoszenia. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia ze strony Państwa Radnych? Nie widzę, 

dziękuję. Zatem, gdy będziemy głosować projekt uchwały będą wpisane te trzy nazwiska. 

Komisję Uchwał i Wniosków proszę o zanotowanie tych nazwisk i podpowiedzenie w 

odpowiednim momencie, gdy będziemy głosować projekt uchwały na druku numer 227. 

Przechodzimy do kolejnego punktu.[…]”  

 

 

18.wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady 

Miasta Płocka (druk nr 228) 

 

Do projektu uchwały w podpunkcie 1. została zgłoszona autopoprawka.  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Tutaj chyba 

również w tym momencie prosiłbym o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego. 

Proszę o zgłoszenia.[…]” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.  

 

Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Zgłaszam kandydaturę Pani Radnej Barbary 

Smardzewskiej-Czmiel.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „Czy Pani wyraża 

zgodę, Pani Radna?” 

 

Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
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Radnemu Wojciechowi Hetkowskiemu.  

 

Pan Radny Wojciech Hetkowski powiedział: „Panie Przewodniczący, ja chciałbym 

zgłosić na przewodniczącego tej komisji Radnego Jacka Jasiona. W uzasadnieniu podam 

to, że jest radnym wielu kadencji. W ostatniej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego 

tej komisji, zatem posiada sporo doświadczenia i wiedzy, która zagwarantuje sprawny 

przebieg prac tej komisji.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „Czy Pan Radny 

wyraża zgodę?” 

 

Pan Radny Jacek Jasion wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Czy jakieś 

zgłoszenia jeszcze inne? Mamy dwie kandydatury na Przewodniczącego Komisji 

Inwentaryzacyjnej. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę, zatem przechodzimy 

do kolejnego punktu. W tym momencie, gdy będziemy w etapie II, jeszcze oczywiście 

będziemy musieli przeprowadzić głosowanie nad tymi dwoma kandydaturami.[…]”  

 

  

19.wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miasta Płocka (druk nr 229) 

 

Do projektu uchwały w podpunkcie 1. została zgłoszona autopoprawka.  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Michałowi Sosnowskiemu.  

 

Pan Radny Michał Sosnowski powiedział: „Zgłaszam kandydaturę Radnego Tomasza 

Kominka.”  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „Czy Pan Radny 

wyraża zgodę?” 

 

Pan Radny Tomasz Kominek wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy jakieś inne 

kandydatury? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.[…]” 

 

 

20. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina-Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 232) 

 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 232.  

 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Zatem, 

Szanowni Państwo, dobrnęliśmy do końca etapu I. Ponieważ poszło nam to bardzo 

sprawnie, chyba nie ma sensu ogłaszać przerwy. Chyba, że ktoś z Państwa taki wniosek 

złoży. Nie widzę takich zgłoszeń, zatem pracujemy dalej. Przechodzimy do etapu II, czyli 

głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Jako pierwszy będziemy 

głosować, będziemy procedować punkt dotyczący druku 213, czyli pozostawienia 

zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. Szanowni Państwo, poczekam aż 

rozdacie kartki, ponieważ to będzie głosowanie, więc prosiłbym, żeby każdy z Państwa 

usiadł przed swoim pulpitem.[…] Szanowni Państwo, ponieważ jest już pewne 
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zamieszanie dotyczące wyborów, więc ja zapraszam może do mównicy przewodniczącego 

bądź przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej. W międzyczasie, gdy pozostali Państwo 

rozdają kartki, kilka kwestii informacyjnych. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący 

Komisja Skrutacyjna w składzie: Pani Małgorzata Struzik została Wiceprzewodniczącą, 

Pan Radny Marcin Flakiewicz, Pan Radny Adam Modliborski, Pan Radny Grzegorz Lewicki i 

ja zostałam Przewodniczącą tej komisji, chcieliśmy Państwu powiedzieć, że otrzymaliście 

Państwo trzy karty. Jedna spięta zszywką, trzystronicowa - to są kandydaci na ławników 

do Sądu Okręgowego w Płocku. I, proszę Państwa, wybieramy nie więcej niż 35 osób, bo 

tyle mamy miejsc mandatowych, a na liście macie Państwo 66 nazwisk. Ale wybieramy 

nie więcej niż 35 osób. Później mamy pojedyncze kartki. Pierwsza karta go głosowania na 

ławników Sądu Rejonowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. I macie Państwo 

napisane na górze, że jest pięć miejsc mandatowych, a siedem osób zgłoszonych, czyli 

nie więcej niż pięć iksów w kratce obok nazwiska. Tak jak rozumiemy przy wyborach znak 

X albo dwie linie przecinające się w kratce z lewej strony nazwiska. Nie podkreślamy, nie 

stawiamy iksów z prawej strony nazwiska, tylko wyraźnie w kratce stawiamy znak X albo 

dwie linie przecinające się w kwadraciku. I ostatnia karta do głosowania Sąd Okręgowy – 

Wydział Pracy, dwa miejsca mandatowe, czyli skreślamy nie więcej niż dwa iksy, a mamy 

cztery nazwiska. To tyle, jeśli chodzi o sprawy techniczne. Tylko mamy jeszcze do 

przegłosowania jedną uchwałę. Natomiast ustalamy tak, bo karty zostały już Państwu 

rozdane - po przegłosowaniu jeszcze jednej uchwały któryś z Panów z Komisji 

Skrutacyjnej, albo postawicie Panowie może urnę gdzieś blisko, po zakreśleniu Państwo 

wrzucicie – po mojej lewej stronie – do urny trzy karty, które Państwo już oddacie głos. 

Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest pytanie z 

tej strony Pana Przewodniczącego Tomasza, czy będą wyczytywane nazwiska ze strony 

Państwa, czy będziemy podchodzili.” 

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Nie, proszę Państwa, nie będziemy 

wyczytywać nazwisk, ponieważ jest trochę tej pracy. Musicie Państwo na spokojnie się 

zaznajomić z treścią. Zakreślacie Państwo indywidualnie i każdy powolutku, ten który już 

uczyni, dokona tego aktu głosowania, wrzuca trzy karty do urny. Dziękuję.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „To od razu 

pytanie do Państwa członków Komisji Skrutacyjnej, czy życzycie sobie Państwo, żebyśmy 

w tym momencie ogłosili – po oddaniu głosów – przerwę, czy wrażacie Państwo zgodę, 

żebyśmy dalej ewentualnie procedowali?” 

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Tak, proszę Pana Przewodniczącego, dlatego że 

mamy głosowanie, jesteśmy w etapie głosowań i my też byśmy chcieli uczestniczyć.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Możemy to 

przesunąć. Na przykład może być sprawozdanie Przewodniczących Rady Miasta w 

międzyczasie, może być sprawozdanie Pana Prezydenta.”   

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dobrze, to możemy, tak, możemy wtedy 

opuścić salę jak będą sprawozdania. Tak, oczywiście.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Oczywiście 

glosowania nie ośmieliłbym się nawet zaproponować bez Państwa obecności, więc tak 

próbujemy procedować. Dobrze, czy wszyscy Państwo macie karty? W takim razie, 

szanowni Państwo, pierwsze głosowanie, które przeprowadzamy, jeszcze nie dotyczy 
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kartek. Proszę zwrócić uwagę, iż jesteśmy z punkcie pierwszym – projekt uchwały na 

druku nr 213 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego 

biegu. Projekt uchwały z autopoprawką. Poddaję pod głosowanie ten projekt uchwały.[…]    

 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: 

 

1. pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu 

(druk nr 213) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 213                       

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 211/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu stanowi załącznik nr 

15 do niniejszego protokołu. 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jednogłośnie 

przy 25 głosach na tak przyjęliśmy uchwałę zgodną z drukiem 213 z autopoprawką. A 

teraz przystępujemy do odpowiedniej pracy nad kartami do glosowania. Wszystkie trzy 

otrzymaliśmy. Jednocześnie będziemy głosować na wszystkie trzy karty.” 

 

Głosowanie. 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Powoli 

kończymy głosowanie. Widzimy, że jeszcze kilka osób wypełnia. I tak jak wcześniej 

Państwu sygnalizowałem, gdy skończymy głosowanie Komisja Skrutacyjna przystąpi do 

prac, a my w międzyczasie zajmiemy się punktami 10 i 11, czyli sprawozdanie 

Prezydenta Miasta z pracy między sesjami Rady Miasta Płocka i sprawozdanie 

Przewodniczącego Rady Miasta z pracy między sesjami miasta Płocka. Jeżeli skończymy 

te dwa punkty zrobię przerwę i będziemy czekać na Państwa powrót.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ja tylko, Panie Przewodniczący, pozwolę zadać 

sobie Państwu pytanie – czy wszyscy Państwo oddali głos, wrzucili już karty do urny? Nie 

mam żadnego sygnału, w związku z tym kończymy głosowanie, idziemy liczyć. Dziękuję.” 

    

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy 

bardzo. Prosimy Komisję Skrutacyjną o pracę. Szanowni Państwo, ponieważ nie 

widziałem żadnego głosu sprzeciwu z Państwa strony, więc w trakcie nieobecności 

kilkorga Radnych – członków Komisji Skrutacyjnej omówimy punkty dotyczące 

sprawozdań, czyli punkt 10. Zapraszamy Pana Prezydenta do złożenia sprawozdania 

Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta Płocka. Prosimy bardzo, 

Panie Prezydencie.” 
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Ad. pkt 10 

 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy 

między sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 30.09.2015 r. do 26.10.2015 r. 

Poinformował, że: 

 wraz z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Panią Urszulą 

Augustyn - uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 (wspólnie z Panem Romanem 

Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka), 

 brał udział w debacie na temat polityki parkingowej w Płocku (wspólnie z Panem 

Jackiem Terebusem Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka), 

 uczestniczył w Międzynarodowych Targach Pracy i Integracji w Płocku (wspólnie z 

Zastępcą Prezydenta), 

 brał udział w Inauguracji Roku Akademickiego w Politechnice Warszawskiej oraz 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 

 był obecny na uroczystości wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla 

Samorządu Terytorialnego (wspólnie z Zastępcami Prezydenta), 

 uczestniczył w obchodach jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Technicznych, 

 brał udział w uroczystościach z okazji obchodów 110-lecia Związku Nauczycielstwa 

Polskiego (wspólnie z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta 

Miasta Płocka), 

 był obecny na uroczystościach związanych z obchodami 50-lecia istnienia Szkoły 

Podstawowej nr 17 w Płocku (wspólnie z Panem Romanem Siemiątkowskim 

Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka), 

 wraz z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka 

wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego, 

 brał udział w XVI spotkaniu integracyjnym Wspólnie Możemy więcej, 

 spotkał się z Mazowiecką Kurator Oświaty Panią Dorotą Sokołowską, 

 brał udział w uroczystościach z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, 

 spotkał się z dziećmi z Miejskiego Przedszkola nr 25 oraz młodzieżą ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Płocku, 

 wraz z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka wziął 

udział w obchodach Jubileuszu 10-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I 

stopnia, 

 uczestniczył w obchodach XII Dnia Budowlanych w Płocku oraz konferencji 

zorganizowanej przy okazji tych obchodów (wspólnie z Zastępcami Prezydenta 

Panem Jackiem Terebusem i Panem Piotrem Dyśkiewiczem), 

 był obecny na uroczystości z okazji obchodów jubileuszu 35-lecia Solidarności 

Oświatowej oraz Dnia Edukacji Narodowej (wspólnie z Panem Romanem 

Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka), 

 był obecny na gali wręczenia odznaczeń dla członków, sympatyków oraz instytucji 

wspierających działalność Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, 

 w ramach projektu pn. „Z urzędem na Ty” spotykał się z młodzieżą z płockich 

szkół ponadgimnazjalnych, 
 przyjmował interesantów (interesantów przyjmowali również Zastępcy Prezydenta 

Miasta Płocka), 

 

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:  

 spotkał się z mieszkańcami osiedla Podolszyce Południe, 

 reprezentował Prezydenta Miasta podczas II Inauguracji Roku Akademickiego 

2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”, 
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 wręczał nagrody Prezydenta podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, 

 reprezentował Prezydenta podczas inauguracji roku akademickiego w Seminarium 

Duchownym w Płocku, 

 uczestniczył w spotkaniu dotyczącym podsumowania realizacji projektu: 

Doskonalenie technik operacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w 

Płocku, 

 wręczał nagrody zwycięzcom drugiej edycji Zawodów Motoparalotniowych o 

Puchar Prezydenta Miasta Płocka RiverFly 2015, 

 brał udział w uroczystościach z okazji 50-lecia istnienia parafii katedralnej, 

 spotkał się z płockimi seniorami w ramach obchodów Europejskiego Dnia Seniora, 

 był obecny na otwarciu wystawy „Prezydenci Płocka (do 1939 roku)” 

przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Płocku, 

 uczestniczył wspólnie z Prezydentem Miasta w spotkaniu z rodzicami oraz Radą 

Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola nr 3, 

 reprezentował Prezydenta Miasta Płocka podczas otwarcia obrad Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” w Płocku, 

 był obecny na obchodach jubileuszu 50-lecia istnienia poradnictwa 

psychologiczno-pedagogicznego w Płocku, 

 spotykał się z przedstawicielami związków zawodowych oświaty, 

 odbywał cykliczne narady z dyrektorami płockich szkół i placówek oświatowych, 

 spotykał się z kierownikami podległych jednostek organizacyjnych, 

 uczestniczył w imprezach kulturalno–sportowych; 
 

Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:  

 brał udział w spotkaniach z zarządami spółek w sprawie bieżącej działalności, 

 brał udział w spotkaniach w sprawie polityki mieszkaniowej miasta Płocka, 

 brał udział w uroczystych obchodach święta miasta partnerskiego Rustavi w 

Gruzji, 

 bierze udział w wizycie studyjnej realizowanej w ramach programu Partners for 

International Business (Vistula River Płock), 

 brał udział w spotkaniach z Mazowiecką Agencją Energetyczną na temat 

efektywności energetycznej; 
 
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:  

 spotkał się z mieszkańcami ulicy Słonecznej, 

 spotykał się z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Gminą Miasto Płock, 

 brał udział w zespole ds. planowania inwestycji miejskich, 

 brał udział w cotygodniowych Radach Budowy, 

 uczestniczył w Forum Rozwoju Mazowsza w Warszawie,  

 brał udział w spotkaniu wyjazdowym w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i 

Rozwoju. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 

bardzo, Panie Prezydencie. Czy są jakieś pytania ze strony Państwa do sprawozdania 

Pana Prezydenta? Nie widzę. Dziękuję. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 

11 – sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.” 
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Ad. pkt 11 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z 

pracy między sesji Rady Miasta Płocka. Poinformował, że: 

 podpisywał uchwały po poprzedniej Sesji Rady Miasta Płocka, 

 4.10.2015 r. uczestniczył w otwarciu nowego Domu Parafialnego w Imielnicy, 

 8.10.2015 r. uczestniczył w spotkaniu Pana Prezydenta z Radą Mieszkańców 

Osiedla Podolszyce Południe oraz z mieszkańcami osiedla w Szkole Podstawowej 

nr 22, 

 24.10.2015 r. uczestniczył w premierze sztuki „Wyspa Hobsona” wystawianej 

przez Teatr Dramatyczny w Płocku w ramach festiwalu Themersonów Skarpa, 

 przyjmował interesantów,  

 podpisywał dokumenty i korespondencję, 

 brał udział w pracach komisji Rady Miasta Płocka, 

 przygotowywał dzisiejszą sesję; 

 

Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka: 

 uczestniczyła w pracach organów statutowych Rady Miasta Płocka, 

 30.09.2015 r. uczestniczyła w otwarciu Szkoły Specjalnej, 

 2.10.2015 r. uczestniczyła w inauguracji oku akademickiego Politechniki 

Warszawskiej Filia w Płocku, 

 4.10.2015 r. uczestniczyła w obchodach 80-lecia konsekracji kościoła parafialnego 

w Imielnicy oraz otwarciu Domu Parafialnego, 

 7.10.2015 r. uczestniczyła w obchodach jubileuszu 110-lecia Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, 

 8.10.2015 r. uczestniczyła w jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 17 w 

Płocku;  

 

Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:  

 uczestniczył w warsztatach poświęconych rewitalizacji obszarów po byłej Cukrowni 

w Borowiczkach, 

 uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, 

 przyjmował interesantów,  

 pracował w komisjach Rady Miasta Płocka, 

  

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka: 

 przyjmował interesantów, 

 pracował w komisjach Rady Miasta Płocka. 

 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Wszystkim 

Państwu Przewodniczącym serdecznie dziękuję za pomoc i aktywność. Czy są ze strony 

Państwa Radnych pytania do tych sprawozdań? Nie widzę.[…]” 

 

 
Ad. pkt 14 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Zatem, 

Szanowni Państwo, może jeszcze, żeby nie przedłużać później punktu „Sprawy różne”, ja 

teraz odczytałbym jeszcze informację Przewodniczącego Rady Miasta Płocka na temat 

złożonych oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta Płocka. Ten dokument 

otrzymaliście wszyscy Państwo na piśmie, ale powinienem go również odczytać na sesji. 

W tym samym temacie, Panie Prezydencie? Proszę bardzo. Obydwaj z Panem 

Prezydentem mamy obowiązek poinformowania Państwa Radnych o analizie oświadczeń. 
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Proszę bardzo, Panie Prezydencie. I od razu będzie wnoszenie aportów do spółek. 

Prosimy bardzo, Panie Prezydencie.”  

    

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, to 

pozwólcie w takim razie, że w „Sprawach różnych” chciałbym przedstawić informację w 

sprawie wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego, w których Gmina Miasto Płock 

posiada 100% udziałów, akcji w kapitale zakładowym lub w których jej udział przekracza 

50% udziałów, akcji w kapitale zakładowym. W wykonaniu § 9 uchwały nr 572/XXX/04 

Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i 

zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach informuję o 

wniesieniu udziałów, akcji do następujących spółek prawa handlowego. Wisła Płock 

Spółka Akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 1120/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 

2 października 2015 roku w sprawie wniesienia do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 

zakładowego, uchwałą nr 21/WZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

sporządzoną za repertorium A numer 3956/2015 w dniu 6 października 2015 roku 

dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 750.000,00 zł w drodze emisji 

7.500 nowych akcji imiennych z serii S o numerach od nr S-244686 do nr S–252185 o 

wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, skierowanych do Akcjonariusza Gminy Płock, 

któremu przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Akcje z serii S o numerach 

od nr S-244686 do nr S–252185 zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze 

środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2015 rok, zadanie nr 

08/WNW/I/G – Wisła Płock Spółka Akcyjna, przez co akcjonariusz Spółki Gmina Płock 

objął 7.500 akcji imiennych z serii S. I drugi punkt - Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock 

Spółka Akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 1144/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 

12 października 2015 roku w sprawie wniesienia do spółki Sekcja Piłki Ręcznej Wisła 

Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na 

podwyższenie kapitału zakładowego, uchwałą nr 19/WZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki, sporządzoną za repertorium A numer 4094/2015 w dniu 15 

października 2015 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 

350.000,00 zł w drodze emisji 3.500 nowych akcji imiennych serii L o numerach od nr L–

88389 do nr L–91888 o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, skierowanych do 

akcjonariusza Gminy Miasto Płock, któremu przysługuje prawo poboru (subskrypcja 

zamknięta). Akcje z serii L o numerach od nr L–88389 do nr L–91888 zostały pokryte 

wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta 

Płocka na 2015 rok, zadanie nr 09/WNW/I/G – Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka 

Akcyjna, za co akcjonariusz Spółki Gmina Miasto Płock objął 3.500 akcji imiennych z serii 

L. I, pozwólcie Państwo, że zgodnie z dyspozycją przepisu art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) przedłożę 

Radzie Miasta Płocka informację z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych 

do ich złożenia.[…]” 

(informacja Prezydenta Miasta Płocka z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 

2015 r. stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu) 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił informację 

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka na temat złożonych oświadczeń majątkowych 

Radnych Rady Miasta Płocka. (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu) 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy do tej 

mojej informacji jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Zatem, Szanowni 

Państwo, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy te punkty, które moglibyśmy omawiać bez 

pełnego składu radnych. Chciałbym zasygnalizować, iż wpłynął do mnie jeden wniosek 

pisemny o zabranie głosu przez […] Panią Monikę Kuźniewską. Ale poddam pod 

głosowanie udzielenie Pani głosu. Ja przepraszam Panią, ale będzie musiała Pani jeszcze 
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troszkę poczekać, ponieważ radni najpierw muszą przegłosować dopuszczenie Pani do 

głosu. Wypada to zrobić w momencie, gdy będą wszyscy radni. Nie mam najmniejszej 

wątpliwości, że będzie Pani mogła zabrać głos, ale niestety jeszcze to troszkę potrwa.[…]”  

   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Barbarze Smardzewskiej-Czmiel. 

 

Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: „Panie Przewodniczący, zadam 

takie pytanie, które zadawał w poprzedniej kadencji nasz kolega Piotr: w którym 

jesteśmy punkcie? W „Sprawach różnych”?” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tak, jesteśmy 

w „Sprawach różnych.” Ale wrócimy do tego punktu jeszcze w momencie, gdy będziemy 

musieli głosowania robić. Omówiliśmy punkt 10: sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka, 

punkt 11: sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta i poniekąd rozpoczęliśmy 

„Sprawy różne”, ale wrócimy do tego punktu w momencie, gdy będzie komplet radnych z 

Komisji Skrutacyjnej. I przed nami jeszcze głosowania, dokładnie około dwudziestu 

głosowań nad projektami uchwał. Czy może w „Sprawach różnych” ktoś z Państwa 

chciałby zabrać głos w takim temacie, do którego nie będą potrzebne osoby z Komisji 

Skrutacyjnej? Jest, widzę kilka zgłoszeń.[…]”   

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Barbarze Smardzewskiej-Czmiel. 

 

Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: „Dziękuję bardzo. Ja 

chciałabym przekazać prośbę, wniosek mieszkańców dotyczący opłat za wjazd na 

cmentarz komunalny. Mieszkańcy – i to nie są odosobnione opinie – skarżą się i 

protestują wręcz, że dlaczego za każdy wjazd na teren cmentarza komunalnego muszą 

płacić 150 złotych. To w sytuacji, kiedy zakład kamieniarski buduje nagrobki - a tam 

najczęściej takie sytuacje występują – to nie jest jednorazowa opłata. Ta opłata to jest 

rzędu dwa, trzy razy po 150. Oczywiście płaci zakład kamieniarski, ale wkalkuluje te 

opłaty zawsze i ściąga z inwestora, czyli z osoby, która ten pomnik buduje. Ja pokusiłam 

się o wykonanie telefonów do kilku parafii – i z naszego terenu i nie tylko, z Internetu 

ściągnęłam numery telefonów – to różnie to proboszczowie, czy administratorzy 

cmentarzy traktują. Niekoniecznie muszą być to takie duże kwoty. Chciałabym się spytać 

i wręcz zaapelować, czy do Pana Prezydenta jako właściciela, czy do administratora, czyli 

Muniserwisu, o przeanalizowanie tej opłaty, ponieważ zdaniem wielu osób jest ona 

zdecydowanie za wysoka. Albo przy okazji może takie rozwiązanie zastosujmy, że przy 

okazji budowy pomnika może niech to będzie jedna opłata, a nie za każdym wjazdem 

samochodu zakładu kamieniarskiego 150 zł ludzie zostają skasowani. Dziękuję bardzo. 

Przepraszam bardzo, jeszcze mam pytanie – czy można poprosić o podanie kwoty jaką z 

tego tytułu Muniserwis co roku zasila tak swój budżet? Czy jest to kwota, która urządza – 

że tak powiem kolokwialnie – Muniserwis? Czy nie możemy w jakiś sposób z budżetu 

miasta zrekompensować Muniserwisowi przynajmniej w części te opłaty?” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie 

Prezydencie, czy będziemy w stanie teraz czy na piśmie? Tak, tutaj zapewne na piśmie 

Pani Radna otrzyma odpowiedź na te pytania.[…]”    

  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Iwonie Krajewskiej. 

 

Pani Radna Iwona Krajewska powiedziała: „Proszę Państwa, ja całkowicie w innym 

temacie. Ze względu na to, że oczekujemy, teraz jest tak spokojnie i cicho, chciałabym 

Państwa zaprosić serdecznie w imieniu Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, jak 

również w imieniu Stowarzyszenia Starówka Płocka – 7 listopada o godz. 12.00 

organizujemy spacer pamięci po płockich nekropoliach. Będziemy odwiedzać nagrobki 
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znanych płocczan, którzy związani są z historią naszego miasta. Zbieramy się o godz. 

12.00 przy cmentarzu starym. Serdecznie Państwa zapraszam. I druga akcja, którą 

organizujemy 8 listopada – tradycyjnie na Podwieczorek Patriotyczny o godz. 17.00 przy 

ławeczce Druha Wacława Milke w niedzielę, zapraszamy wszystkich płocczan na radosne 

świętowanie Święta Niepodległości. Będziemy wspólnie z Harcerskim Zespołem Pieśni i 

Tańca „Dzieci Płocka”, jak również z Książnicą Płocką przygotowaliśmy program dla 

Państwa. Będą wydrukowane śpiewniki, będzie ekran – telebim, na którym będą 

wyświetlane teksty pieśni patriotycznych. Także serdecznie zapraszam, by radośnie z 

nami świętować Święto Niepodległości.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 

bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń na razie, Szanowni Państwo, w „Sprawach różnych”, 

więc chyba jednak zmuszony jestem ogłosić krótką przerwę – nie wiem, pięcio-, 

dziesięciominutową, tak długą jak długo będziemy musieli czekać na przybycie Komisji 

Skrutacyjnej na salę obrad. Także bardzo bym Państwa prosił o nierozchodzenie się 

daleko. Gdy pojawi się Komisja Skrutacyjna wznowię obrady. Dziękuję bardzo.” 

 

Przerwa w obradach od godz. 12.20 do godz. 13.30.  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie. 

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dzień dobry jeszcze raz po powrocie. Proszę 

Państwa, niestety mamy dogrywkę, jeśli chodzi o Sąd Okręgowy, tam gdzie było 

najwięcej mandatów – 35. Odczytam dwa protokoły co do których nie ma żadnej 

wątpliwości i nie mamy żadnej dogrywki. Pierwszy to jest wybór ławników do Sądu 

Rejonowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Pani Radna odczytała treść 

protokołu – protokół stanowi załącznik do uchwały).[…] Drugie głosowanie – wybór 

ławników do Sądu Okręgowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku, 

były tu dwa miejsca mandatowe. (Pani Radna odczytała treść protokołu – protokół 

stanowi załącznik do uchwały) […] I ostatnie głosowanie z wyboru ławników do Sądu 

Okręgowego w Płocku – liczba miejsc mandatowych 35. (Pani Radna odczytała treść 

protokołu z I tury głosowania – protokół stanowi załącznik do uchwały) […] I 

otrzymaliście Państwo – otrzymali już Państwo, tak? – karty do głosowania. Jest tam 

wypisanych 10 nazwisk zgłoszonych w kolejności alfabetycznej. Przypominam – są trzy 

miejsca, czyli żeby głos był ważny nie możecie Państwo postawić znaku X przy więcej niż 

trzech nazwiskach. Dziękuję bardzo.” 

 

Głosowanie w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego – II tura. 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja mam 

pytanie. Szanowni Państwo, mam pytanie do Komisji Uchwały i Wniosków, czy Państwo 

macie coś przeciwko temu, żebyśmy omówili pod waszą nieobecność „Sprawy różne”, 

ewentualnie interpelacje i odpowiedzi na interpelacje?” 

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy ma Pan pytanie do Komisji 

Skrutacyjnej.”  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tak, do Komisji 

Skrutacyjnej.” 

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Czy wszyscy Państwo oddali już głos? Jeśli 

tak, to kończymy glosowanie i, Panie Przewodniczący, możemy się zgodzić na to, że 

pójdziemy, a pod naszą nieobecność interpelacje i zapytania.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I sprawy 

różne.” 
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Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Tak.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrze. 

Dziękuję bardzo. Będziemy czekać na efekty Państwa pracy. W takim razie, Szanowni 

Państwo, poddałbym pod głosowanie w chwili obecnej dopuszczenie do głosu.[…] Pani 

Monika Kuźniewska chciała zabrać głos w temacie zwierząt i cyrku na rynku, o ile 

pamiętam.[…]” 

    

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie 

wniosek o udzielenie głosu Pani Monice Kuźniewskiej.  

Wynik głosowania: 
za – 20 
przeciw – 1 
wstrzymujące – 0 

Rada Miasta Płocka udzieliła głosu Pani Monice Kuźniewskiej. 

 

Pani Monika Kuźniewska powiedziała: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Nazywam się Monika Kuźniewska. Reprezentuję dzisiaj 

koalicję Cyrk bez zwierząt, która została powołana przez 25 organizacji pozarządowych 

działających w Polsce. I naszym celem jest wprowadzenie prawnego zakazu przedstawień 

z udziałem zwierząt w cyrkach. I ja dzisiaj chciałabym przez pięć minut naświetlić 

Państwu dosłownie temat, pokazać o co chodzi z tymi cyrkami, tak naprawdę, i mam 

nadzieję,  że będzie to interesujące i potem powiem, co dalej planujemy dla Miasta 

Płocka. Podstawowe pytanie. Państwo pewnie wiecie, że organizowałam protest pod 

cyrkiem Medrano w Płocku 4 października. O co chodzi z tymi cyrkami. Cyrkowcy 

podkreślają, że kochają zwierzęta i że zwierzętom w cyrku krzywda się nie dzieje. 

Natomiast to, czym zajmujemy się my, to jeżdżenie za cyrkami, czyli po prostu tam 

gdzie cyrki jeżdżą my jeździmy za nimi, dokumentujemy warunki w jakich zwierzęta 

żyją. To jest dokładnie ten sam koń w cyrku Zalewski zamknięty w klatce. Zwróćcie 

Państwo uwagę, że nie może nawet podnieść głowy ten koń. I to jest zdjęcie z tego roku. 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z Polski z tego roku. Podobnie inne zwierzęta, zwłaszcza te 

dzikie. Cyrk, tak naprawdę, oznacza 90% czasu spędzonego w klatkach. W klatkach i na 

łańcuchach. Tak wygląda życie, na przykład, lwów cyrkowych, wielbłądów. W cyrku 

Medrano, który gościł w Płocku, w taki sposób tak naprawdę zamieszkują, większość 

swojego czasu spędzają chociażby papugi. To są zdjęcia też wykonane przez nas 

osobiście. Lwy. Nawet wychodząc na arenę te lwy są, proszę Państwa, w takiej kracie, 

także one tak naprawdę nigdy, absolutnie nigdy poza te kraty nie wychodzą. Już nie 

wspomnę o przechowywaniu takich zwierząt jak żyrafy, czy na przykład transporcie 

żyraf, które nie potrafią zgiąć głowy, zgiąć szyi, więc transport żyraf jest naprawdę 

straszny. I ja miałam niestety tą nieprzyjemność częstokrotnie go obserwować. Podobnie 

słonie, które są zwierzętami bardzo umęczonymi w cyrku większość czasu spędzają w 

takich warunkach, ponieważ polskie cyrki, których jest siedemnaście w tym momencie, a 

tych tak naprawdę większych jest na palcach jednej ręki możemy wymienić, odwiedzają 

dwieście miejscowości w roku. Jesteśmy w czołówce krajów europejskich, jeżeli chodzi o 

przemieszczanie się z miejsca na miejsce, często pobyty jednodniowe i tak to po prostu 

wygląda dla tych zwierząt. To jest słoń z Cyrku Zalewski i również udokumentowane 

używanie przedmiotów służących tresurze słoni przez Cyrk Zalewski. To jest pracownik  

Cyrku Zalewski również na zdjęciu. I mamy również udokumentowane rany na słoniach 

właśnie w Cyrku Zalewski. Nie jest to może widoczne z tej perspektywy, ale 

dysponujemy godzinami nagrań i tysiącami zdjęć, które dokumentują w jaki sposób te 

zwierzęta są traktowane. Tu również jest wielbłąd w Cyrku Zalewski – jeden z tych 

niepokazywanych, które już po prostu nie są pokazywane na arenach i na scenach. 

Należy zadać sobie pytanie, czy wobec tego taka rozrywka kosztem zwierząt, która tak 

naprawdę polega na tym, że zwierzęta są przebierane, zmuszane do robienia dziwnych 

zachowań, do skakania przez płonące obręcze, czy taka rozrywka w dzisiejszym świecie 

jest przez nas jeszcze akceptowalna i czy ma jakiekolwiek walory edukacyjne, 
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szczególnie, że mamy wiele cyrków – i to, co podkreślam, bo koalicja Cyrk bez zwierząt 

jest jak najbardziej pro cyrki i tylko chodzi o to, żeby to nie były cyrki ze zwierzętami. Co 

mówią eksperci. Bardzo krótko chciałam Państwu zaprezentować na czym my się 

opieramy, ponieważ nie są to tylko nasze prywatne śledztwa, ale także stanowisko 

ekspertów. I na przykład w tym roku w czerwcu Europejska Federacja Lekarzy 

Weterynarii, czyli VFE, zrzeszająca weterynarzy z 38 krajów, powiedziała wyraźnie, że 

cyrki nie są w stanie zaspokoić potrzeb dzikich zwierząt, a także, że zwierzęta urodzone 

w niewoli, należące do gatunków tych zwłaszcza dzikich, mają takie same potrzeby jak 

ich kuzyni na wolności i te cyrki tych potrzeb nie są w stanie spełnić, wobec czego 

weterynarze w Europie wezwali do wprowadzenia zakazu na poziomie krajowym, 

europejskim. W Polsce członkiem VFE jest Krajowa Izba Lekarsko - Weterynaryjna, z 

którą miałam przyjemność współpracować. I również w tym roku, tak naprawdę, dopiero 

co, bo 10 września, otrzymałam stanowisko, w którym to również i Polscy weterynarze 

nawołują w tym momencie do wprowadzenia zakazu wykorzystywania dzikich zwierząt  w 

cyrkach. Jeżeli chodzi o nasze dzieci, które do tych cyrków chodzą, to Komitet 

Psychologii Polskiej Akademii Nauk, w którym zasiadają naprawdę wybitni specjaliści – 

wybitni, podkreślam – mówi, że przedstawienia cyrkowe z udziałem zwierząt są 

pozbawione walorów edukacyjnych i mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na 

młodego człowieka. A dlaczego? – bo jeżeli dziecku pokazujemy, że tak naprawdę dzikie 

zwierzę: słoń, lew, żyrafa, czy jakiekolwiek inne, spędza życie w klatce i tylko po to, żeby 

jeździć z jednego miasta do drugiego i wykonywać dziwne sztuczki, to jest to 

nieposzanowanie dla przyrody. Pamiętajmy o zapisach Konwencji Praw Dziecka. 

Oczywiście wielu ekspertów – zoologów, psychologów – tak jak wspominałam koalicja 

działa, tworzy ją 25 organizacji pozarządowych, czyli my mamy tak naprawdę wielu, 

wielu naukowców, którzy również po naszej stronie stoją, jakby chociażby wybitny 

zoolog prof. Andrzej Elżanowski, czy prof. Pisula. Na świecie 31 krajów wprowadziło już 

zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, między innymi oczywiście Holandia, Austria, 

Belgia, czy ostatnio nawet Meksyk. W Polsce również obserwujemy. Jeszcze powiem, że 

mimo braku zakazów krajowych na przykład w Stanach Zjednoczonych 22 stany 

zjednoczone wprowadziły zakazy lokalne, a w Anglii ponad 200 prowincji. Także tych 

miast to już są naprawdę tysiące tak lokalnie zakazujących cyrków. I w Polsce również, 

proszę Państwa, widzimy bardzo wyraźnie jako koalicja zwiększanie zainteresowania 

tematem cyrków, większy sprzeciw społeczny w społeczeństwie. Za mną zdjęcie na 

proteście miesiąc temu w Zielonej Górze, gdzie ponad 100 osób zjawiło się na proteście 

w cyrku blokując praktycznie cały dostęp do cyrku. Zdjęcia również spod sejmu koalicji 

Cyrk bez zwierząt. I teraz prawnie zakazały wstępu do miasta, wynajmowania terenów 

miejskich cyrkom ze zwierzętami takie miasta jak Łódź, chociażby, Czersk, Bielsko–Biała, 

nawet takie miejscowości ostatnio jak Szprotawa dołączają, oczywiście Słupsk. 

Debatowane są te zakazy w innych miasta. Kraków. Tak naprawdę nie ma w tym 

momencie wątpliwości co do tego, że te zakazy w tych różnych miastach pojawiać się 

będą. Wiemy, że jest bardzo dobry odbiór tego na przykład w Gorzowie Wielkopolskim. 

Można sobie zobaczyć w Internecie, jak Pan Prezydent w Gorzowie wyjątkowo uroczo 

przyjmował petycję i co na ten temat powiedział. To, co ja bym chciała podkreślić, to 

jakiego Państwo jako władze Miasta Płocka dokonają wyboru – czy chcemy, żeby Płock 

jako miasto nowoczesne, europejskie wspierał tego typu rozrywkę, mało tego fundował 

ją na przykład mieszkańcom pod Teatrem Dramatyczny, który jest ostoją kultury i 

naprawdę wyjątkowym miejscem, czy też chcemy, żeby taka rozrywka przeszła do 

historii. Mam nadzieję, że Państwo będziecie pozytywnie odnosić się do projektu uchwały 

obywatelskiej, który przygotowujemy, pod którym zbieramy podpisy. Te podpisy zostaną 

wkrótce złożone. Mam nadzieję, że na następnym posiedzeniu będzie można już tą 

uchwałę przyjąć. I bardzo bym chciała, żebyście Państwo po prostu stanęli po tej 

właściwej stronie historii, po której stają inne nowoczesne kraje i miasta. Te zdjęcia – 

tylko pokażę jaka jest różnica między życiem w cyrku a życiem na wolności. Zdjęcia na 

wolności wykonałam trzy lata temu, kiedy miałam przyjemność tropić te zwierzęta 

właśnie jak żyrafy, słonie, czy lwy podczas jednej z ekspedycji w Kenii w parku 

narodowym. Na przykład za słoniem jeździliśmy dwa dni, ponieważ słonie przechodzą 

około 50 kilometrów dziennie. Więc naprawdę dwa dni szukaliśmy słonia, żeby po prostu 
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go znaleźć. Nie wspominając już o innych zwierzętach, które tak naprawdę absolutnie nie 

powinny być w cyrkach wykorzystywane, bo są piękne, dostojne, bo my mamy już dużą 

wiedzę na ich temat. I bardzo chciałabym podkreślić to, że mamy już 2015 rok, mamy 

XXI wiek i pytanie, z którym Państwa pozostawiam, to - czy taka forma rozrywki jest 

jeszcze przez nas akceptowalna i czy będzie akceptowalna przez władze Miasta Płocka? 

Bardzo dziękuję za uwagę.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy 

Pani bardzo. Muszę przyznać, Szanowni Państwo, że jeszcze żaden obywatelski projekt 

uchwały nie był tak profesjonalnie i energicznie, i dobrze przygotowany na tym etapie 

wstępnym. To bez wątpienia chyba jesteśmy zgodni co do tego. Ja chciałbym tylko jedną 

uwagę do Pani wystąpienia. Powiedziała Pani, że będziecie chcieli Państwo już na 

najbliższą sesję zgłosić projekt uchwały. Te nasze procedury są troszeczkę 

biurokratycznie na tyle wydłużone, że boję się, że to jest chyba fizycznie niemożliwe. 

Bardzo bym prosił, żebyście Państwo wczytali się w Statut, w zapisy naszego Statutu 

dotyczące obywatelskiego projektu uchwały. Ja szacuję, że dwa miesiące od momentu 

złożenia do wejścia pod obrady to jest taki optymalny termin i chyba możliwy do 

spełnienia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym temacie może? Nie 

widzę. Dziękujemy. Czy w „Sprawach różnych” jakieś inne tematy? Może ze strony Pana 

Prezydenta coś? Może ktoś z Państwa jakieś w „Sprawach różnych” tematy?” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Darii Domosławskiej.                                                                                  

 

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Szanowni Państwo, ja korzystając z 

okazji chciałam podzielić się ze wszystkimi obecnymi i myślę, że za pośrednictwem 

mediów również z innymi mieszkańcami Miasta Płocka taką informacją. Dzisiaj rano Biuro 

Prawne Kancelarii Prezydenta potwierdziło w rozmowie z Biurem Polskiego Towarzystwa 

Fizjoterapii, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o zawodzie 

fizjoterapeuty. Ponieważ sama jestem z wykształcenia fizjoterapeutą chciałam 

powiedzieć, że jest to bardzo szczególny dzień dla naszego zawodu, ponieważ od 

kilkunastu lat czekaliśmy na ten dokument. Zrodził się on za sprawą wielu osób, które 

były bardzo zaangażowane w działania na rzecz powstania ustawy o zawodzie 

fizjoterapeuty. Dlatego bardzo serdecznie z tego miejsca chciałam podziękować 

Polskiemu Towarzystwu Fizjoterapii i wszystkim osobom – pacjentom, lekarzom, a także 

posłom i senatorom, którzy zaangażowali się w stworzenie tego dokumentu. Dziękuję 

bardzo.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Michałowi Twardemu.  

 

Pan Radny Michał Twardy powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Radni! Panie 

Prezydencie! Panie Sekretarzu! Podczas dzisiejszych obrad będziemy podejmować 

uchwałę dotyczącą Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Miasta Płock i wydaje mi się, że ten program jest słaby. Po prostu jest słaby. Po 

pierwsze, na Komisji Rewizyjnej, jeśli pamiętam, w ubiegłym miesiącu prosiliśmy Pana 

Prezydenta, aby dokument, który będzie związany właśnie z mieszkaniowymi sprawami, 

został przedstawiony radnym co najmniej miesiąc przed planowanym głosowaniem. 

Chcieliśmy się do tego dokumentu przygotować, zapoznać się z tym dokumentem 

dokładnie, a dostaliśmy ten dokument tydzień przed sesją. Ja osobiście jako 

przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej uważam, że to nie jest wieloletni 

program. To jest materiał, który pokazuje nam oczywiście, jakie są potrzeby 

mieszkaniowe, jakimi zasobami Płock jako miasto dysponuje. Ale tutaj, można 

powiedzieć, nie ma informacji co tak naprawdę miasto chce poprzez ten wieloletni 

program zrobić. Nie chciałbym się tak bardzo zagłębiać może, bo nie o to chodzi, ale 

skoro piszemy w kilku miejscach o planach, to wydaje mi się, że takie plany dotyczące 

gospodarowania mieniem miasta komunalnym mieszkaniowym powinny być wpisane w 
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ten program wieloletni. Piszemy… inaczej – Pan Prezydent w tym materiale pisze na 

temat rozwiązywania problemu związanego z mieszkalnictwem w ciągu najbliższych lat, 

ale ile to będzie lat – 2, 4, 10, 20, 100? Nawet nie ma takiej prognozy. Ja rozumiem, że 

skoro jest ten program do 2019 roku, to do 2019 roku zrobimy wszystko, aby tych 

problemów mieszkaniowych nie było w Płocku, tak. Prognozy takiej, tak naprawdę, nie 

ma. Mówimy na temat potrzeb finansowych, jakie są niezbędne do tego, aby 

przygotować mieszkalnictwo, które jest zużyte, stare, na poziomie rocznie prawie 7 

milionów. Skoro wiemy, że są takie potrzeby, dlaczego nie ma nawet wtrącenia, że na 

przykład w budżecie miasta Płocka będziemy co roku gwarantować na ten cel jakieś 

środki w wysokości, załóżmy – nie wiem – dwóch, trzech milionów? Nie ma też, tak 

naprawdę, planów żadnych związanych z tym, aby poszczególne spółki przygotowały 

obszary, w których będą prowadziły remonty. Dla mnie ten, po prostu, program jest 

bardzo cienki. Ja tutaj naprawdę nie jestem w stanie ocenić tak naprawdę nie tyle 

potrzeb, bo potrzeby są duże i są określone, ale sposobu rozwiązania tego problemu. 

Dlatego też myślę, że jako Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego złożymy 

pewnie do najbliższej sesji wniosek do Pana Prezydenta, aby ten program pomimo, że 

pewnie go dzisiaj przyjmiemy, uległ zmianie na początku 2016 roku, ponieważ naprawdę 

jest bardzo słaby. Tu nawet, jeśli Państwo – Zarząd Miasta – pisze na temat budowy 

nowych, może w przyszłości, lokali czy socjalnych, czy komunalnych, to nawet nie ma 

pokazanych możliwości, gdzie takie budynki możemy, że tak powiem, umieścić w 

mieście. Nie ma nic wskazanego, pokazanego, więc myślę, że ten projekt powinien być 

jak najbardziej na początku nowego roku zmodernizowany. I jeszcze jedno powiem – 

było takie fajne spotkanie przed wakacjami, na którym byłem razem z Panem 

Przewodniczącym Krasem, z Panem Wiceprezydentem Ciarkowskim oraz prezesami 

spółek odpowiadającymi za gospodarkę mieszkaniową i rozmawialiśmy o wielu 

problemach na tym spotkaniu dotyczących w ogóle sposobu zmuszenia użytkowników 

lokali do tego, aby chociaż te czynsze zostały wpłacone i sposobów na rozwiązanie 

problemu właśnie z nieterminowością, z brakiem aktywności mieszkańców. Z tego, co 

pamiętam, pisaliśmy tam chyba dwanaście punktów, które miały być brane pod rozwagę, 

jeśli chodzi o przygotowanie tego materiału. Oczywiście w tym materiale nie ma ani 

słowa na ten temat jak mamy rozwiązać problem ściągania po prostu należności 

miejskich. Możemy głosować nad tym programem wieloletnim, ale uważam, że on jest 

naprawdę bardzo słaby i osoby, które przygotowały ten program powinny naprawdę się 

przygotować. Ja bym się osobiście, jak bym miał Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi 

złożyć taki program, to bym się wstydził coś takiego dać do podpisu Pana Prezydenta. 

Dziękuję bardzo.”   

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Wracamy, 

Szanowni Państwo, ze „Spraw różnych” do wyborów. Prosimy bardzo, Pani 

Przewodnicząca.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie. 

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Witam Państwa po raz kolejny. Zasmucę – 

trzecią turę mamy. (Pani Radna odczytała protokół z II tury głosowania dot. wyboru 

ławników do Sądu Okręgowego – protokół stanowi załącznik pod uchwałę.)[…] Mamy 

jedno miejsce mandatowe i możemy skreślić tylko jedną osobę, bo jeśli zakreślone będą 

dwa kwadraciki jest to głos nieważny. Czyli, aby był ważny wybieramy jedną osobę – 

znak X. Dziękuję.” 

 

Głosowanie – III tura głosowanie w wyborach ławników do Sądu Okręgowego.  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ponieważ, Pani 

Przewodnicząca, jeszcze nie przerobiliśmy tematu interpelacje i zapytania, więc za Pani 

zgodą będziemy kontynuować ten punkt. A ja przy okazji, Szanowni Państwo, ja gdy 

Państwo otrzymaliście porządek obrad niektórzy z Państwa pytali, dlaczego wybieramy 
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ławników na początku. Teraz już wiemy dlaczego. Jeszcze ciąg dalszy, Pani 

Przewodnicząca?” 

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ja tylko chciałam formułkę powiedzieć. Czy 

wszyscy Państwo oddali głos? Jeśli tak, to kończymy głosowanie. Dziękuję bardzo.” 

   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 

bardzo. Będziemy czekać na Państwa powrót, a międzyczasie wracamy do punktu, który 

przed chwileczką omawialiśmy. Czy w temacie „Sprawy różne” ktoś z Państwa chciałby 

jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Zatem przechodzimy do punktu 12 „Interpelacje i 

zapytania radnych.”” 

 

 

Ad. pkt 12 
 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy ktoś z 

Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widać. To chyba po raz pierwszy nam 

się tak sesji zdarzyło. W takim razie, Szanowni Państwo, już teraz musimy poczekać na 

powrót Komisji Skrutacyjnej. Przerwa tak długo, jak będzie tego wymagała sytuacja, ale 

sądzę, że nie dłużej niż 5, 10 minut, bo to już teraz będzie bardzo proste i krótkie 

liczenie. Ogłaszam kolejną przerwę.” 

 

Przerwa w obradach od godz. 14.00 do 14.07. 

  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie. 

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Udało się. Nie będzie kolejnej tury. (Pani 

Radna odczytała protokół z III tury głosowania na ławników do Sądu Okręgowego – 

protokół stanowi załącznik do uchwały).  

 

 

 

Ad. pkt 9 – cd. 
 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy 

bardzo komisji i Pani Przewodniczącej za ciężką pracę. Szanowni Państwo, w chwili 

obecnej prosiłbym już o zajęcie miejsc Państwa Radnych. Będziemy po kolei głosować 

wszystkie projekty uchwał. Tam, gdzie będzie potrzeba interwencji ze strony Komisji 

Uchwał i Wniosków bardzo proszę Państwa o zasygnalizowanie. W pierwszej kolejności 

będziemy głosować projekt uchwały na druku numer 214.[…]”  

 

 

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach: 

 

2. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2016 – 

2019 (druk nr 214) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 214                           

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 23 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
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UCHWAŁA NR 212/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2016 – 2019 stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 

3. wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Płocku na kadencję 2016 – 2019 (druk nr 215) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 215                         

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 23 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 213/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w 

Płocku na kadencję 2016 – 2019 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

4. wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Płocku na kadencję 2016 – 2019 (druk nr 216) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 216                        

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 24 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 214/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w 

Płocku na kadencję 2016 – 2019 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

5a. zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Płock do  

zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych na realizację 

I i II etapu zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na 

deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka” w latach 2013 – 

2015 w kwocie 34,8 mln zł (druk nr 226) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 226                           

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 24 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 215/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązania się Gminy Płock do zabezpieczenia w 

Budżecie Gminy środków finansowych na realizację I i II etapu zadania: „Rozdział 

kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka” w latach 

2013 – 2015 w kwocie 34,8 mln zł stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na 

lata 2015-2033 (druk nr 230) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 230                       

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
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za – 14 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 9 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 216/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015-2033 

stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

6. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 (druk nr 

231) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 231                            

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 9 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 217/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 stanowi załącznik nr 23 do 

niniejszego protokołu. 

 

7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miłej (druk nr 

217) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 217                        

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 23 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 218/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, 

zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miłej stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jędrzejewo 

(druk nr 218) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 218                         

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 24 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 219/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, 

zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jędrzejewo Miłej stanowi załącznik nr 25 do 

niniejszego protokołu. 
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9. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy - Miasto Płock zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego 

(druk nr 219) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 219                        

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 220/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock 

zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 

protokołu. 

 

10.zmiany uchwały Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 

2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 

będących własnością gminy, zmienionej uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady 

Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku, uchwałą Nr 818/LVII/10 

Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku, uchwałą Nr 

664/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku 

oraz Uchwałą Nr 832/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 

czerwca 2014 roku (druk nr 220) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 220                            

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 221/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie 

ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej 

uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku, uchwałą Nr 

818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku, uchwałą Nr 

664/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr 

832/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 

27 do niniejszego protokołu. 

 

11.zobowiązania Prezydenta Miasta Płocka do przygotowania projektu 

uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka 

(druk nr 221) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 221                        

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 23 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 222/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

zobowiązania Prezydenta Miasta Płocka do przygotowania projektu uchwały określającej 
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zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka roku stanowi 

załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

 

12.rozszerzenia cmentarza komunalnego w Płocku (druk nr 222) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 222                       

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 223/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

rozszerzenia cmentarza komunalnego w Płocku stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 

protokołu. 

 

13.przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na 

terenie Miasta Płocka na 2016 rok” (druk nr 223) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 223                        

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 224/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2016 rok” stanowi załącznik nr 

30 do niniejszego protokołu. 

 

14.przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019 (druk nr 224) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 224                         

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 13 
przeciw – 2 
wstrzymujące – 10 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 225/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Miasto Płock w latach 2015-2019 stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

 

15.zmiany uchwały nr 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 

2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom podległym, 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 
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których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania 

organów i osób do tego uprawnionych (druk nr 225) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 225                             

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 226/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

zmiany uchwały nr 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub 

rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom podległym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych stanowi 

załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

 

16.skargi Pani Marleny Podel (druk nr 212) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 212                         

(z autopoprawką).                 
Wynik głosowania: 
za – 17 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 8 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 227/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

skargi Pani Marleny Podel stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

 

17.powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka (druk 

nr 227) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 227                       

(z autopoprawką) z wpisanymi w  treść §  1 nazwiskami: Jacek Jasion, Tomasz Kominek i 

Barbara Smardzewska-Czmiel.                
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 228/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 

34 do niniejszego protokołu. 

 

18.wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady 

Miasta Płocka (druk nr 228) 

 

Pod głosowanie została poddana kandydatura Pani Radnej Barbara Smardzewskiej-

Czmiel. Za wyborem Pani Radnej Barbary Smardzewskiej-Czmiel głosowało 10 Radnych.  

 

Pod głosowanie została poddana kandydatura Pana Radnego Jacka Jasiona. Za wyborem 

Pana Radnego Jacka Jasiona głosowało 15 Radnych.  

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 228                       

(z autopoprawką) z wpisanym  w  treść §  1 nazwiskiem Pana Jacka Jasiona.              
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Wynik głosowania: 
za – 15 
przeciw – 4 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 229/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka 

stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

 

19.wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miasta Płocka (druk nr 229) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 229                      

(z autopoprawką) z wpisanym w  treść §  1 nazwiskiem Pana Tomasza Kominka. 
Wynik głosowania: 
za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 4 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 230/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka 

stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

 

20. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina-Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 232) 

 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 232. 

Wynik głosowania: 
za – 23 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR 231/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta 

Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrnęliśmy do 

końca głosowań. Szanowni Państwo, ponieważ punkt 10 i 11 i 12 został omówiony, czy w 

„Sprawach różnych” jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?”  

 

 
Ad. pkt 14 – cd. 
 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Leszkowi Brzeskiemu.  

 

Pan Radny Leszek Brzeski powiedział: „Panie Przewodniczący, ja tylko chciałbym 

poinformować – tu już na Pana Przewodniczącego ręce złożyłem zaproszenie na IX Płocki 

Bieg Niepodległości. Odbędzie się bieg 10 listopada. Serdecznie wszystkich zapraszam. 

Miejsce – pl. Obrońców Warszawy. Dystans w tym roku ze względu na prace drogowe, 
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jakie tam, trwają będzie taki bieg bez rywalizacji sportowej – będzie to około 500 

metrów, pod hasłem „Pobiegnij z Biało-Czerwoną”. Myślę, że wszyscy pobiegniemy.” 

   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Jedna kwestia, Panie Przewodniczący. Pan 

uczestniczył, ja uczestniczyłam, Pan Wiceprzewodniczący Wojciech Hetkowski, Pan Radny 

Piotr Szpakowicz był obecny i Marcin Flakiewicz, byliśmy na spotkaniu z Radą Osiedla 

Borowiczki – a przepraszam, jeszcze Pan Tomasz Kolczyński – byliśmy na spotkaniu z 

Radą Osiedla Borowiczki, która nas poprosiła o to spotkanie, a związane było z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Borowiczki. I prośba była taka, 

ponieważ termin zgłaszania uwag, wniosków do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przypadał na okres wakacyjny i rada osiedla i obecni mieszkańcy na tym 

spotkaniu prosili o wydłużenie tego terminu, który spowodowałby możliwość wniesienia 

swoich uwag w normalnej procedurze, bo oczywiście ci Państwo mogą składać wnioski 

poza terminem, ale one nie będą uwzględnione w uchwale Pana Prezydenta, tylko Pan 

Prezydent je przekaże do projektanta, który albo je uzna albo nie uzna, ale nikt się nie 

musi z tych wniosków tłumaczyć, dlaczego podjął taką a nie inną decyzję. Natomiast 

chodziło o to, żeby Państwo mogli w normalnym trybie, tak jak jest terminowo, złożyć te 

wnioski i wtedy Pan Prezydent musiałby ustosunkować się w uchwale, czy odrzuca czy 

przyjmuje te wnioski i z jakiego powodu. I na tym spotkaniu na którym byliśmy była 

bardzo przychylna atmosfera i ze strony pracowników i ze strony nas radnych obecnych 

na tym spotkaniu, że jest oczywiście możliwe to do wprowadzenia w życie. Poproszono 

jedynie o pismo ze strony rady osiedla, aby skierować do Urzędu Miasta. I na to pismo 

niestety Państwo Radni i mieszkańcy osiedla Borowiczki otrzymali odmowną decyzję. I 

tak naprawdę chciałabym się dowiedzieć o co chodzi, bo to nie jest jakaś rzecz, która 

stanowiłaby jakąś podstawę do unieważnienia czegokolwiek, do zahamowania 

czegokolwiek, bo chodziło o to, żeby tylko im dać kilka dni, aby mogli złożyć te wnioski i 

uwagi. I tak naprawdę zastanawiam się, dlaczego Urząd Miasta się zamyka na 

mieszkańców, dlaczego Urząd Miasta zamyka się na rady osiedli w tym zakresie, chociaż 

mówicie Państwo cały czas o tym, że jesteście otwarci, że chcecie rozmawiać, że chcecie 

dalej słuchać, ale niestety to pismo wskazuje na to, że się zamykacie. I czemu taka 

decyzja, czemu co innego mówią na spotkaniu urzędnicy, którzy reprezentują Pana 

Prezydenta, którzy reprezentują odpowiedni wydział, a co innego podpisuje później Pan 

Prezydent, bo on podpisał to pismo odmowne – Pan Andrzej Nowakowski. Dlaczego taka 

decyzja?”                 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu. 

 

Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Ja mam pytanie do Pana Prezydenta czy w 

najbliższym czasie jest planowane oficjalne otwarcie przedszkola na terenie osiedla 

Imielnica? Dziękuję.”  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.  

 

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 

Przewodniczący! Wysoka Rado! Jeżeli chodzi o pytanie Pani Przewodniczącej Kulpy to ja 

nie potrafię się w tej chwili odnieść do tego, ale oczywiście odpowiemy Pani Radnej. Nie 

wiem, dlaczego tak się zadziało jak się zadziało. Ale to Pani Radna otrzyma odpowiedź na 

piśmie. Natomiast, jeżeli chodzi o pytanie Pana Radnego Kolczyńskiego, to tak, 

oczywiście – termin jest ustalony. Ja teraz nie pamiętam. Może tu znajdę go w swoim 

kalendarzu. Jest to – myślę – w przyszłym tygodniu. Może tak się umówmy, że ja mogę 

szybciutko to spróbować znaleźć, ten termin. Na pewno jest zaplanowane. Nie wiem, czy 

czwartego. Nie, czwartego nie mam nic wpisanego. Zaraz to sprawdzę jeszcze i zaraz  to 
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Panu odpowiem jeszcze w trakcie dzisiejszej sesji, dobrze? Ale jest termin ustalony. 

Oczywiście to jest teraz na dniach. Uciekło mi teraz dokładnie, kiedy to jest. Dziękuję.”   

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 

bardzo, Panie Prezydencie. Żeby Pan Radny nie czuł się wyalienowany, ja powiem, 

chociaż jestem też żywotnie zainteresowany, również nie znam tego terminu. Szanowni 

Państwo czy w temacie „Sprawy różne” jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? […]” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu. 

 

Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Ale niestety niektórzy już znają ten termin i 

nie są na tej sali.”  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Umówmy się, 

że kto z nas się pierwszy dowie, to drugiego poinformuje, dobrze.[…]”  

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Wioletcie Kulpie.  

 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy, Panie Przewodniczący, ja to tak 

trochę nie wiem, czy my mamy to robić mechanicznie, ustalać pewne zasady, bo to nie 

jest prywatny folwark Pana Prezydenta Nowakowskiego, że on sobie zaprosi kogo chce, 

bo on nie finansuje tych inwestycji ze swoich prywatnych środków, tylko finansuje je z 

budżetu miasta Płocka, czyli z pieniędzy wszystkich płocczan. I w moim przekonaniu, jak 

otwiera się inwestycję, która ma służyć mieszkańcom Płocka, a tym bardziej, że radni są, 

którzy chociażby są związani z tym osiedlem, są żywotnie zainteresowani tą inwestycją, 

to jaki jest problem. To jest jakieś ukrywanie terminu, ograniczanie listy osób 

zaproszonych? Bo wiem, że kilka inwestycji w mieście Płocku było otwartych i jakoś o 

radnych się zapomina, że nawet nie możemy, znaczy możemy przyjść, ale pewnie 

będziemy odbierani jako ci niechciani goście za bardzo. Nie chcę być uważana, że tam 

należy nas zapraszać na każde otwarcie inwestycji, ale w moim przekonaniu takie 

informacje nie powinny być stanowione jako tajne i poufne i żaden radny nie powinien o 

tym wiedzieć. W moim przekonaniu jest to troszeczkę nie fair. Pan Prezydent niech 

pamięta, że został wybrany przez płocczan.”        
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale nie 

wychodźmy tak daleko, Pani Przewodnicząca, bo chyba gorzej by było, gdyby właśnie 

niektórzy z nas wiedzieli, inni nie. To, że obydwoje – i ja nie wiem, i Pan Tomasz nie wie, 

i Pani nie wie, to mimo wszystko chyba lepsze niż gdyby tylko niektórzy z nas wiedzieli. 

Więc dlatego mimo wszystko chyba jest to lepsze rozwiązanie, niż gdyby wiedzieli 

niektórzy.[…]”      
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.  

 

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 

Przewodniczący! Wysoka Rado! Pani Przewodnicząca! To nie jest pierwsze otwarcie, tak 

jak Pani sama uprzejmie zauważyła, placówki oświatowej i do tej to nie budziło jakby 

żadnych kontrowersji. Nie wiem, dlaczego to budzi kontrowersje teraz. Przypominam, że 

organizatorem tej uroczystości jest przedszkole, dyrektor przedszkola, dyrektor placówki. 

On zaprasza gości. Nie wiem dlaczego. Ja to sprawdzę. Na pewno tu nie ma żadnego 

ukrytego dna, tu nie ma jakichś list zamkniętych. To są otwarte uroczystości. Wszyscy się 

z tego cieszymy, szczycimy się tym. Także proszę tutaj nie formułować jakiejś teorii 

spiskowej, że coś tu się wielkiego dzieje. Absolutnie się na to nie zgadzam. To jest 

nieprawda. Ja to wyjaśnię. Ta inauguracja, otwarcie tego, placówki jest w piątek teraz 

czwartego czy piątego listopada, bo już znalazłem w swoim kalendarzu. Więc oczywiście 
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Państwo Radni zostaną na to zaproszeni. Już zapraszam, ale jeszcze będzie jeszcze 

sformułowane pisemne zaproszenie. Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Darii Domosławskiej.  

 

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Ja z góry przepraszam, ale czy 

interpelacje już zostały zakończone czy jeszcze do nich wrócimy?” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Teoretycznie 

już były, ale jeżeli macie Państwo takie życzenie oczywiście w każdej chwili możemy do 

nich wrócić.” 

 

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „To, jeżeli mogę prosić.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „W takim razie, 

proszę bardzo.” 

 

 

Ad. pkt 12 – cd. 
 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 

Darii Domosławskiej.  

 

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Szanowni Państwo! Urząd Miasta Płocka 

od wielu lat wspiera osoby niepełnosprawne. Na terenie miasta działają organizacje 

pozarządowe, których działania skierowane są do osób z różnym rodzajem 

niepełnosprawności i ich rodzin. Bardzo często jednak o działalności organizacji nie są 

poinformowani odbiorcy świadczeń lub o danych działaniach dowiadują się oni z 

opóźnieniami. Biorąc pod uwagę różnorodność form przekazu informacji uważam, że 

stosownym byłoby stworzenie bazy danych uwzględniającej rodzaj niepełnosprawności 

oraz dane do kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Stworzenie takiej bazy ułatwiłoby 

komunikację z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Baza danych 

funkcjonowałaby w Biurze Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i pozwoliłaby szybko 

dotrzeć z konkretnymi propozycjami i informacjami do osób niepełnosprawnych. Także 

taka moja sugestia. Będę prosiła o jej rozważenie. Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 

bardzo. Czy jeszcze jakieś inne interpelacje ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. W 

takim razie chyba przejdziemy do punktu odpowiedzi na interpelacje.[…]”  

 

 
Ad. pkt 13   
 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 

Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.  

 

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 

Przewodniczący! Państwo Radni! Pani Radna! Oczywiście przyjmuję tą Pani sugestię pod 

rozwagę. A czy Pani zwracała się do Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w tej sprawie, 

bo może on odmówił takiego procedowania.” 

 

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Tak, po wstępnych rozmowach jest 

akceptacja, ale uważałam tą drogę za bardziej stosowną, żeby przejść całą formalność od 

początku. Ale ze strony rzecznika jest akceptacja.”  
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Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Czyli 

możemy być spokojni, że to się uda zrealizować. Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 

bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w punkcie interpelacje, w takim  razie odpowiedzi 

również nie ma, sprawy różne omówiliśmy.[…]” 

 

 

Ad. pkt 15 
 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XII 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 
 


