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PROTOKÓŁ NR XIV/2015 
Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA 
ODBYTEJ W DNIU 29 GRUDNIA 2015 ROKU 

 
 
Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.18.55. 
Obrady Sesji są nagrywane. 
 
Stan Radnych  - 25 
Obecnych   - 25 
Nieobecnych   -  0 
Osób zaproszonych  - 159 
Obecnych   - 80 
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. pkt 1 
 
Otwarcia obrad XIV 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 XIV Sesji Rady Miasta Płocka. 
2/ Wręczenie Złotego Medalu Za Zasługi Dla Obronności Kraju Panu Janowi Piątkowskiemu    
    Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka.  
3/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka z 24.11.2015 roku. 
5/ Podjęcie uchwał w sprawach:  
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015-2033 
(druk nr 271), 

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 (druk nr 272), 
3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-2034 (druk nr 

248), 
4. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2016 (druk nr 249), 

a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej, 

b. odczytanie wniosków komisji stałych, 
c. odczytanie opinii komisji stałych, 
d. odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,  
e. odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych do projektu 

uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, 
Budżetu i Gospodarki Finansowej, 
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5. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Kapituły konkursu „Nagroda 
Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka” (druk nr 253), 

6. powołania przez Radę Miasta Płocka Komisji do zniszczenia nieodebranych 
dokumentów na ławników (druk nr 254), 

7. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2016 rok (druk nr 
255), 

8. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2016 rok (druk nr 256), 
9. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2016 rok (druk nr 257), 
10. zmiany w statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (druk nr 258), 
11. zmiany uchwały nr 717/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 

roku (druk nr 259), 
12. wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego 

przekazanego do dyspozycji Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka 
Budżetowa (druk nr 260), 

13. zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 
roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 261), 

14. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto 
Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Klonowej (druk nr 262), 

15. zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 50/IV/2015  z dnia 27 stycznia 2015 r. w 
sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 263), 

16. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 264), 

17. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku (druk nr 265), 
18. nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku (druk nr 266), 
19. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości (druk nr 267), 
20. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka (druk nr 

268), 
21. przyjęcia programów polityki zdrowotnej: „Programu profilaktycznych szczepień 

przeciw pneumokokom w latach 2016-2018” oraz „Programu profilaktycznych 
szczepień przeciw HPV w latach 2016-2018” (druk nr 269), 

22. przystąpienia Gminy Miasto Płock do „Porozumienia Burmistrzów” na rzecz 
zrównoważonego wykorzystania energii (klimatu i energii) (druk nr 270). 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał 
6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. 
7/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady        
    Miasta Płocka. 
8/ Interpelacje i zapytania radnych. 
9/ Odpowiedzi na interpelacje. 
10/ Sprawy różne. 
11/ Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka. 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Szanowni 
Państwo, w sposób szczególny chciałbym dzisiaj przywitać dwie osoby – Pana Jacka 
Kozłowskiego, Wojewodę Mazowieckiego do niedawna oraz Pana Dyrektora Jana 
Piątkowskiego, Dyrektora ratuszowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych. Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, płynnie przejdę do punktów dwóch 
dotyczących właśnie znamienitych osób, które wymieniłem na końcu, ale najpierw mam 
do Państwa prośbę o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o jeden z punktów, a 
mianowicie, jak Państwo wiecie, miesiąc temu mieliśmy mieć punkt dotyczący wręczenia 
medalu Laude Probus dla Pana byłego Wojewody Jacka Kozłowskiego. Ponieważ kwestie 
zdrowotne uniemożliwiły Panu Wojewodzie przyjazd na sesję, więc dzisiaj mamy taką 



3 
 

możliwość, dlatego prosiłbym Państwa o zgodę na wprowadzenie do porządku obrad w 
punkcie 1a, czyli już teraz następującym, punktu dotyczącego wręczenia medalu Laude 
Probus dla Pana Wojewody. Nie widzę z Państwa strony sprzeciwu, zatem pozwolę sobie 
płynnie przejść do tego punktu. Panie Prezydencie, oddaję głos Panu Prezydentowi 
Andrzejowi Nowakowskiemu.” 
 
 
Ad. pkt 1a 
 
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! Drodzy Mieszkańcy! Panie Wojewodo! Są momenty w życiu 
każdego człowieka, kiedy ktoś pełni bardzo godną, odpowiedzialną, ważną funkcję. Pełnić 
ją można w bardzo różny sposób z oddaniem, z profesjonalizmem, z odwagą, 
opanowaniem, dla dobra publicznego. Dzisiaj chciałbym w sposób szczególny za ostatnie 
8 lat, a tak naprawdę ostatnie 5 lat, kiedy byłem prezydentem miasta Płocka, 
podziękować za współpracę byłemu już Wojewodzie Mazowieckiemu Panu Jackowi 
Kozłowskiemu. Szanowani Państwo, na początek chwila osobistej refleksji. W 2010 roku 
na wiosnę Mazowsze, region płocki dotknęła ostatnia taka katastrofalna powódź. Wisła 
wylała w rejonie Świniar, Dobrzykowa. Wówczas byłem posłem na sejm. Jako poseł na 
sejm miałem okazję przybyć między innymi do Gąbina, gdzie wówczas znajdował się 
sztab kryzysowy, obserwować z bliska działania, którymi kierował Wojewoda Jacek 
Kozłowski. Działania w tych dniach bardzo dramatyczne. Gdy Wisła wylała, gdy fala 
powodziowa szła w stronę w Płocka, gdy trzeba było podejmować bardzo trudne, bardzo 
odpowiedzialne decyzje, między innymi o wysadzeniu wału w okolicy Dobrzykowa tak, 
ażeby Wisła, która szła starym korytem, wlała się z powrotem do głównego nurtu. To 
wszystko oczywiście w atmosferze ciągłego zagrożenia, niepewności i - co ważne - 
organizacji także od razu pomocy tym wszystkim, których trzeba było z terenów już 
zalanych albo zagrożonych przesiedlić, przenieść w bezpieczne miejsca, z ich dobytkiem, 
z ich inwentarzem. Na czele tej akcji stał wówczas Wojewoda Mazowiecki Jacek 
Kozłowski. I muszę przyznać, że i z podziwem, ale też z uwagą obserwowałem jak kieruje 
pracą wojska, policji, całego sztabu kryzysowego, jak nie boi się brać na siebie 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje, z jaką odwagą te decyzje podejmuje i jak 
konsekwencje tych decyzji ponosi. Przy tym jego spokój, opanowanie sprawiały, że tak 
akcja niesienia pomocy, jak i bezpośrednie działania, które miały służyć ochronie jeszcze 
niezalanych terenów są podejmowane razem z mieszkańcami okolicznych terenów. To 
pierwsze spotkanie. Później, kiedy zostałem prezydentem miasta Płocka zaczęła się nasza 
współpraca właśnie też od bardzo trudnych i ważnych decyzji, które trzeba było 
podejmować w Płocku. Te decyzje moje pierwsze jako prezydenta miasta, to decyzje o 
ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego. Dzisiaj od kilku lat przy tak niskich stanach 
wody to rzadkość, wówczas codzienność kilka razy w ciągu roku ogłaszanie i odwoływanie 
tych alarmów, bo Wisła była w zupełnie innych stanach wody. Do tego jeszcze zamknięcie 
ulicy Grabówka, ulicy którą trzeba było zamknąć, ponieważ w połowie była zarwana 
właśnie poprzez działanie Wisły, poprzez powódź, która wówczas dotknęła przede 
wszystkim okolice Płocka, ale także i sam Płock. Szanowni Państwo i za to także 
chciałbym podziękować Wojewodzie, że z jednej strony były to bardzo odpowiedzialne, 
mądre, dobre działania w czasie trudnym, w czasie kryzysowym, ale z drugiej strony, 
kiedy minęła powódź Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski przez kolejne lata bardzo 
konsekwentnie działał na rzecz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Mazowszu, 
zwłaszcza w okolicy Płocka, w regionie płockim. I za tymi działaniami – to nie było tylko 
deklaracje, to były działania za którymi szły jeszcze konkretne kroki, konkretne 
pieniądze. Pieniądze, które Wojewoda, nie powiem: wyrywał, ale wychodził, albo które 
zdobywał w budżecie centralnym na pogłębianie Wisły. Tylko w okolicach Płocka w ciągu 
ostatnich kilku lat było to prawie 11 milionów złotych. Do tego bardzo konsekwentne 
działania służące wzmocnieniu wałów Słupianki, rzeki Rosicy, a także wzmocnieniu wałów 
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Wisły przy przepompowni Borowiczki. Na te działania, na te prace, poszło około 15 
milionów złotych. To wszystko z budżetu centralnego. Jako miasto przy współpracy z 
Wojewodą skorzystaliśmy ze środków z budżetu centralnego, z budżetu ministrów, 
ministerialnych, ale poprzez właśnie urząd wojewody przy remoncie ulicy Grabówka - 
tutaj w sumie remont ten kosztował około 5 milionów złotych, z czego duża część to były 
środki właśnie z programu osuwiskowego, a wcześniej blisko milion złotych środków 
finansowych Funduszu Solidarności Unii Europejskiej właśnie na usuwanie skutków 
powodzi. Te środki pozyskiwaliśmy dzięki zaangażowaniu, współpracy właśnie z 
Wojewodą Mazowieckim. Wojewoda także bardzo konsekwentnie rozpoczął działania 
służące bezpieczeństwu powodziowemu Wisły Środkowej. Działania, w których także jako 
prezydent miałem okazję uczestniczyć - tworzenie programu bezpieczeństwa 
powodziowego właśnie Wisły środkowej. Jestem przekonany, że te działania przez nowy 
rząd, przez nowego Wojewodę także powinny być kontynuowane. Szanowni Państwo, 
przy współpracy - i za to także chciałbym podziękować Wojewodzie Mazowieckiemu 
Jackowi Kozłowskiemu – przy współpracy z Wojewodą pozyskaliśmy środki, także z 
programu osuwiskowego, na umocnienie naszej skarpy. Koszt łączny robót to ponad 6 
milionów złotych, z czego ponad 3 miliony to właśnie koszt dofinansowania z 
ministerstwa, które pozyskaliśmy dzięki współpracy z Mazowieckim Urzędem 
Wojewódzkim. Tutaj te decyzje – co bardzo ważne – zapadały za każdym razem po 
głębokiej analizie, po zasięgnięciu opinii wielu ekspertów, dzięki czemu dzisiaj możemy 
być pewni, że nasza skarpa jest dużo bardziej stabilna i te działania, które podjęliśmy, 
związane z jej umocnieniem, będą skuteczne. Przygotowany jest kolejny wniosek. 
Przygotowany i pozytywnie zaopiniowany przez właśnie komisję działającą przy 
Wojewodzie, dotyczący umocnienia przyczółka mostowego, a więc remontu schodów, 
które chcemy zrealizować w najbliższym roku, w najbliższych latach, jeśli tylko pieniądze 
z ministerstwa z programu osuwiskowego na ten cel także otrzymamy. Wniosek oceniony 
jest pozytywnie. Szanowni Państwo, ta współpraca z Wojewodą była współpracą bieżącą. 
Nie ograniczała się tylko do kwestii tak bardzo istotnych, tak bardzo ważnych - kwestii 
bezpieczeństwa powodziowego, bo za to dziękuję w sposób szczególny w imieniu 
mieszkańców Płocka, w imieniu mieszkańców Borowiczek, ale ta współpraca to także 
współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na remonty dróg. Tutaj przede 
wszystkim remonty z programu budowy dróg lokalnych, a więc popularnych 
„schetynówek”. Na przebudowę ulicy Obrońców Płocka, przebudowę alei Jana Pawła II, 
remont alei Armii Krajowej, czy w końcu przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego w 
ostatnich czterech tylko latach pozyskaliśmy 9 milinów złotych. To są środki, które trafiły 
z budżetu centralnego, z budżetu ministerstwa, właśnie na remonty ulic w naszym 
mieście. Dziękuję także Panie Wojewodo bardzo za dobrą współpracę i za środki na 
remont Kolegiaty Pruskiej. Od kilku lat wspólnie razem zmagamy się w tym remontem. 
Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego znajdują się w tymczasowym pomieszczeniach miasta, 
natomiast remont już chyli się ku końcowi, zmierza ku końcowi. Do tej pory na ten 
remont wydaliśmy prawie 15 milionów złotych. W roku przyszłym ostatnie 3 miliony 
złotych. W efekcie będziemy mieli jeden nie tylko z najnowocześniejszych, ale także 
najlepiej odrestaurowanych zabytków w Płocku. Za tę współpracę również bardzo, bardzo 
dziękuję. Ale, Szanowni Państwo, jak powiedziałem, z jednej strony można tę dobrą 
współpracę liczyć w milionach złotych, które w ten czy w inny sposób trafiły do Płocka, 
ale z drugiej strony mam głębokie przekonanie, wręcz pewność, że takiego ambasadora 
Płocka, nie tylko na Mazowszu, ale w Polsce, dawno nie mieliśmy. Tylu dobrych, ciepłych i 
ważnych słów jakie zostały wypowiedziane przez Wojewodę Mazowieckiego przy różnych 
okazjach, nie tylko w Płocku, na temat Płocka można byłoby naprawdę bardzo długo 
wymieniać. I za to również bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że Pan – Panie 
Wojewodo – był przyjacielem harcerzy, co roku wspierał ich, co roku także odwiedzał w 
Gorzewie ciesząc się z tego, że harcerze mogą wypoczywać w tak dobrych warunkach, 
przy współpracy oczywiście także i zaangażowaniu Marszałka, ale także Wojewody, czy 
Prezydenta Miasta Płocka. Dziękuję za dbałość o historię, za coroczne zapraszanie 
wszystkich samorządów Mazowsza – nie tylko Płocka – do Treblinki, gdzie mogliśmy 
wspólnie razem oddawać cześć, pamięć tym, którzy w czasie wojny zostali zamordowani, 
a którzy pochodzili przecież właśnie z Mazowsza, z mazowieckich miast, miasteczek, a 
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zostali zamordowani w Treblince. Dzięki Panu Wojewodzie nie tylko samorządowcy, ale 
młodzież z Mazowsza mogła tam co roku spotykać się wspominając tych historie i tych, 
którzy tam zginęli. Dziękuję także wspominając o tym, że Pan Wojewoda był 
ambasadorem rzeczywiście Płocka - można tak powiedzieć - na Mazowszu, w Polsce, za 
jedno szczególne spotkanie, które właśnie z inicjatywy Pana Wojewody odbyło się w 
Płocku, spotkanie Ministra - ówczesnego – Spraw Wewnętrznych, spotkanie wszystkich 
wojewodów, ministrów, także służb zespolonych, a więc policji, straży pożarnej, które 
odbyło się właśnie w Płocku, gdzie mieliśmy okazję tutaj w auli, ale także w różnych 
miejscach naszego miasta pokazać na jednym z najważniejszych osób w państwie piękno 
naszego miasta. To spotkanie również nie odbyłoby się bez zaangażowania Pana 
Wojewody. Panie Wojewodo, jeszcze raz proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania 
za te ostatnie pięć lat mojej współpracy, za osiem lat pracy, służby na stanowisku 
wojewody, służby Mazowszu, służby Polsce. W sposób szczególny dziękuję, że 
rzeczywiście był Pan wojewodą mazowieckim, nie warszawskim, ale właśnie 
mazowieckim, obecnym w terenie tak bardzo i tak mocno w tych wszystkich miejscach, 
gdzie był Pan potrzebny, także lobbując za budową strażnicy straży pożarnej na 
Radziwiu, czy komendy policji w Płocku. To Pana wsparcie w różnych momentach, także 
tych kryzysowych, dla mnie jako dla prezydenta było zawsze szczególnie ważne. Dlatego 
dziękując chciałbym wręczyć Panu, Panie Wojewodo, medal Laude Probus. Odczytam 
laudację: W podziękowaniu za owocną współpracę, której efektem są liczne, ważne dla 
zrównoważonego rozwoju Płocka inwestycje oraz poprawa bezpieczeństwa 
powodziowego, a także za efektywne wspieranie lokalnych inicjatyw i dostrzeganie 
wartości nawet małych projektów, za okazywaną płocczanom życzliwość i przyjaźń. 
Bardzo proszę.” 
 
Uroczystość wręczenia Medalu Laude Probus.  
                               
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi 
Kozłowskiemu.  
 
Pan Jacek Kozłowski powiedział: „Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący! Wysoka 
Rado! Panie Prezydencie! Jestem ogromnie wdzięczny i wzruszony za ten honor, za ten 
zaszczyt, który mnie dzisiaj tu w Płocku spotyka. Po pierwsze powinienem powiedzieć i 
chcę powiedzieć dziękuję. Dziękuję nie tylko za ten zaszczyt, ale dziękuję za te osiem lat, 
właściwie dziewięć, bo wcześniej jeszcze rok jako Wicemarszałek Województwa również 
miałem okazję współpracować z Płockiem, za te dziewięć lat, kiedy miałem szansę 
poznawać Płock, uczyć się Płocka, poznawać fantastycznych ludzi w Płocku i poznawać 
partnerów i po partnersku z Państwa miastem współpracować. Bo tak starałem się 
realizować swoje funkcje. Starałem się po prostu dobrze wykonywać obowiązki wojewody 
w duchu partnerstwa, szukając w samorządzie partnera dla tych przedsięwzięć, które z 
jednej strony realizują cele polityki rządu, ale z drugiej strony wspierają również 
samorząd. I bardzo się cieszę, że w Płocku, szczególnie w postaci Pana Prezydenta 
Andrzeja Nowakowskiego, takiego partnera – zresztą nie tylko w postaci Prezydenta, 
również jego Zastępców, również Radnych – takich partnerów napotkałem, takich 
partnerów, którzy szukali tego co łączy, tego co możemy zrobić, co pozwala realizować 
mi cele rządu, bo wojewoda jest przedstawicielem rządu i realizuje politykę rządu w 
województwie, a równocześnie tego, co realizuje cele miasta, cele które Państwo sami 
sobie tutaj jako rajcy miejscy, jako Zarząd Miasta, jako Prezydent wyznaczacie. Okazało 
się, że przy takiej konstruktywnej woli współpracy, szukania tego co łączy, naprawdę 
dużo można zrobić. Starałem się wykonując swoją funkcję wojewody pamiętać też o 
strategicznych celach całego regionu, całego województwa mazowieckiego.  Jeszcze jako 
wicemarszałek byłem współtwórcą Strategii Województwa Mazowieckiego i z ogromnym 
przekonaniem przyjmowałem te cele strategiczne, które w strategii były wyznaczone 
przed ośrodkami subregionalnymi jako gwarantami rozwoju, zrównoważonego rozwoju 
całego regionu, również jako własne wtedy, kiedy zostałem wojewodą. Jestem 
przekonany, że województwo mazowieckie jako całość, jako spójna całość, historyczna 
całość, historyczne Mazowsze, to województwo w dużym stopniu przybliża się swoimi 
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granicami, choć nie wszędzie, do granic historycznego Mazowsza, którego Płock był jedną 
z historycznych stolic, że to województwo jako całość ma ogromną szansę właśnie w 
postaci takiego dużego regionu pod warunkiem, że wykorzysta się dobrze potencjał z jej 
strony Warszawy i tego dynamicznego centrum województwa, ale z drugiej strony będzie 
dbało o rozwój i równoważenie tego centrum poprzez dobry rozwój subregionalnych 
ośrodków takich jak Płock, Radom, Siedlce, czy Ostrołęka, które powinny być gwarantem 
równomiernego rozwoju całego regionu, a nie tylko jego centrum. Dlatego też Płock był 
dla mnie takim miejscem szczególnie ważnym w realizowaniu polityki rządu przez 
wojewodę. Starałem się ten Płock - spotykając tutaj partnerów - w tym przedsięwzięciu 
wzmacniać na różne sposoby korzystając w miarę możliwości z wszystkich narzędzi, które 
miałem do dyspozycji. Parę projektów, które tutaj zrobiliśmy, były w jakimś sensie 
pionierskimi w naszym województwie. Na przykład to tutaj po raz pierwszy na terenach 
nizinnych okazało się, że można wykorzystywać środki z rządowego programu 
osuwiskowego, który wcześniej był wykorzystywany tylko na terenach górskich. Przecież 
skarpa płocka to jest teren zagrożony ruchami osuwiskowymi. Ogromnie zresztą się 
cieszę z tego właśnie przedsięwzięcia, że było mi dane wspomóc miasto w zabezpieczaniu 
tej skarpy, która jest w Płocku czymś bardzo szczególnym, która chroni to historyczne 
centrum - Wzgórze Tumskie, płocki, tum, jedno z centrów historycznych całego naszego 
regionu. I to było fantastyczne, że mogliśmy razem - ja wspierając miasto, miasto 
realizując - to niesamowicie ważne dla polskiej państwowości, dla historii, dla potomnych 
miejsce też w ten sposób zabezpieczyć i przyczynić się do jego upiększenia. Bardzo 
serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Płock dla mnie jest też miejscem szczególnym, bo 
przez te osiem lat dane mi było poznać – i mogę to z przekonaniem powiedzieć – 
najładniejsze miasto województwa mazowieckiego, najpiękniejsze. Miasto również 
fantastycznych ludzi, do którego już teraz jako w jakimś sensie wolny człowiek będę 
mógł wracać już tylko dla przyjemności i na pewno będę dla przyjemności wielokrotnie 
wracał. Korzystając z tej okazji, że jest koniec roku, chciałbym Państwu wszystkim życzyć 
wszystkiego dobrego, Płockowi, Państwa przedsięwzięciom, wszystkiego dobrego, żeby 
się ziszczały w przyszłym roku. Na ten nowy rok patrzę też nie bez niepokoju. Ze 
zdumieniem przyjmuję wiadomości, że w jakimś ekspresowym tempie w nocy parlament 
zmienia wiele ustaw, zmienia również ustawę prawo wodne, którą wczoraj Prezydent 
podpisał, a 7 grudnia weszła do laski marszałkowskiej, która w jakimś sensie niweczy te 
wnioski, które wyciągaliśmy po powodzi 2010 roku, że trzeba stworzyć ograniczenia w 
zabudowywaniu terenów zalewowych, żeby potem nie musieć ratować ludzi, ich 
majątków, które są niszczone. Parlament to w jakimś nocnym, ekspresowym tempie - nie 
wiem - z niezrozumiałych dla mnie powodów uchylił. Uchylił, Prezydent to wczoraj 
podpisał. Zdumiewają mnie takie działania. Zdumiewa mnie wbrew wszelkim racjonalnym 
argumentom podnoszenie, konsekwentne podnoszenie, wbrew wszelkiej wiedzy 
ekspertów finansowych, od rozwoju regionalnego, wbrew uwarunkowaniom 
historycznym, podnoszenie pomysłu podziału naszego regionu. Zdumiewają mnie te 
rzeczy, napawają głębokim niepokojem. Mam nadzieję, że takie złe scenariusze jednak 
się nie będą ziszczały i życzę Państwu, żeby się nie ziszczały. Wszystkiego najlepszego!” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy, 
Panie Wojewodo, za dobrą współpracę na linii wojewoda – samorząd płocki.”   
   
 
Ad. pkt 2 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni 
Państwo, w chwili obecnej chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnego uroczystego punktu 
obrad dzisiejszej sesji, a mianowicie punktu 2 pod tytułem: Wręczenie Złotego Medalu Za 
Zasługi Dla Obronności Kraju Panu Janowi Piątkowskiemu Dyrektorowi Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka. Kilka tygodni temu wpłynęło do mnie 
pismo Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku Pana pułkownika Bogusława 
Okrasy i dlatego teraz prosiłbym Pana pułkownika oraz Pana majora Jacka Blekickiego o kilka 
słów w tym temacie. Proszę bardzo.” 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu ppłk 
Bogusławowi Okrasie Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Płocku.  
 
Pan ppłk Bogusław Okrasa Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku powiedział: 
„Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Jest mi niezmiernie miło, 
że w obecności tak zacnego grona wręczę Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju 
nadawany przez Ministra Obrony Narodowej zasłużonym pracownikom administracji 
samorządowej w uznaniu zasług położonych w dziedzinie obronności kraju. Odznaczenie 
to otrzymują osoby, które osiągają bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych, w 
tym w zakresie realizacji zadań w obronie cywilnej, ponadto swoją pracą zawodową 
znacznie przyczyniają się do umacniania systemu obronnego kraju, a w szczególności w 
dziedzinie zarządzania kryzysowego. Proszę o odczytanie decyzji Ministra Obrony 
Narodowej.”     
 
Pan mjr mgr inż. Jacek Blekicki Szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Płocku powiedział: „Wyciąg z decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 
września 2015 roku. Na podstawie art. 2 ustawy o ustanowieniu Medalu Za Zasługi dla 
Obronności Kraju w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienionemu nadaję Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności 
Kraju - Piątkowski Jan. Podpisał Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. O 
wystąpienie proszę osobę uhonorowaną. O wręczenie medalu proszę Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień Pana pułkownika Okrasę, o asystę poproszę Przewodniczącego Rady 
i Prezydenta Miasta Płocka.”   
 
Uroczystość wręczenia Złotego Medalu Za Zasługi Dla Obronności Kraju. 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę o 
zabranie głosu przez Pana Dyrektora Piątkowskiego.”   
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Janowi 
Piątkowskiemu Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.  
 
Pan Jan Piątkowski Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 
powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci! Dziękuję bardzo 
za wyróżnienie mnie takim medalem, takim odznaczeniem, bo rzeczywiście współpraca 
Urzędu Miasta, wykonywanie zadań związanych z obronnością naszego kraju i rola 
Urzędu Miasta jest dosyć duża, zestaw zadań jest bardzo szeroki. Nie byłoby tego 
medalu, nie byłoby tej dobrej współpracy z naszą armią, gdyby pracownicy mojego 
wydziału nie wykonywali zadań na wysokim poziomie. Dlatego im też również dziękuję za 
wkład jaki mają w wyróżnienie mnie tym medalem. Wykonujemy zadania związane z 
mobilizacją, tak zwana akcja kurierska. Wykonujemy zadania związane z zagrożeniami 
typu powódź, typu pożary, typu chemia, gdzie w ostateczności może być użyta armia 
przy zachowaniu drogi służbowej poprzez Pan Prezydent - Pan Wojewoda - Minister 
Obrony Narodowej. My mamy tutaj dosyć dobrze ułożoną tą współpracę. I zadania 
związane również ze świadczeniami rzeczowymi, czy osobowymi na rzecz wyposażenia 
naszej armii. Są to bardzo trudne i ciężkie zadania, którym na obecną chwilę jesteśmy w 
stanie podołać i myślę, żeby tylko ich nie wprowadzać rzeczywiście w życie, żeby to się 
tylko kończyło na ćwiczeniach. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za otrzymanie tego 
medalu, za wyróżnienie mnie tym medalem. Dziękuję bardzo.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Raz jeszcze 
dziękujemy i gratulujemy, Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, w ten sposób 
skończyliśmy uroczysty wstęp do dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu trzeciego […]”                
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Ad. pkt 3 
 
Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pan Radny Piotr 
Szpakowicz (zgłoszenia dokonała Pani Radna Wioletta Kulpa), Pan Radny Michał Twardy 
(zgłoszenia dokonał Pan Radny Tomasz Kominek), Pan Radny Artur Kras (zgłoszenia 
dokonał Pan Radny Grzegorz Lewicki). Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na kandydowanie 
do składu Komisji Uchwał i Wniosków.  
 
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–18, przeciw-0, 
wstrzymujących-0). 
 
Komisja Uchwał i Wniosków:  
Artur Kras 
Piotr Szpakowicz 
Michał Twardy.  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] 
Jednogłośnie wybraliśmy Komisję Uchwał i Wniosków. Zapraszam szanowną komisję do 
stołu prezydialnego po mojej lewej ręce. W międzyczasie Panowie będą przepinać 
aparaturę pod Komisję Uchwał i Wniosków, zatem ja tylko dwa krótkie informujące 
komunikaty do Państwa. Pierwszy komunikat to taki, że - już Państwo wiecie z mediów, 
ale ponieważ wpłynął też do mnie oficjalny dokument w tej sprawie chciałbym Państwa 
poinformować, iż w związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącej Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej Pani Joanny Olejnik nastąpiła zmiana Przewodniczącego Klubu. 
Nowym Przewodniczącym został wybrany Pan Radny Artur Kras. I druga informacja, 
którą dużo wcześniej powinienem zakomunikować Państwu. Szanowni Państwo, z okazji 
okresu świątecznego otrzymałem bardzo, bardzo dużo zaproszeń na uroczystości 
opłatkowe. Z przykrością muszę stwierdzić, że tylko z bardzo niewielkiej z nich byłem w 
stanie skorzystać. Serdecznie dziękuję za te wszystkie zaproszenia. Proszę o 
wyrozumiałość. Niestety moja doba uniemożliwiła mi obecność na zdecydowanej 
większości z nich, ale serdecznie Państwu raz jeszcze za to dziękuję. Szanowni Państwo, 
czy do porządku obrad były jakieś zgłaszane uwagi? Pani Przewodnicząca, proszę 
bardzo.”      
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Tak, Panie Przewodniczący. Jest w błąd w 
jednym z dokumentów, mianowicie punkt 1: zmiana WPF na lata 2015-2033. O ile 
pamiętam na sesji wcześniejszej zmienialiśmy na rok 2034, więc jest zły tytuł 
dokumentu.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Nie jest zły tytuł. Jest w 
autopoprawce właśnie ta zmiana dokonana, ponieważ rok 2034 był pusty, w związku  
tym zostało to skrócone do 2033 i to jest w autopoprawce do WPF.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jeżeli jest w 
autopoprawce, to najprawdopodobniej wszystko mamy wyprostowane. Czy jeszcze jakieś 
uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Zatem, Szanowni Państwo… A, jeszcze Pani 
Przewodnicząca, proszę.” 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Druk 271 – mamy 2015-2034.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Z tego, co 
powiedział Pan Skarbnik autopoprawka do tego dokumentu powinna prostować ten zapis. 
Proszę bardzo, Panie Skarbniku.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Autopoprawka właśnie to 
koryguje wpisując, że ostatni rok na który określono limity wydatków skrócono do 2033. 
To jest ostatnie zdanie w punkcie 2 autopoprawki.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Ponieważ to de facto nie zmienia nam i tak układu punktowego przebiegu 
dzisiejszej sesji, to w razie gdyby te wątpliwości nadal trwały, to jeszcze gdy przystąpimy 
za chwilę do obrad tego dokumentu, do omawiania tego dokumentu, zapewne sobie 
uściślimy i wyjaśnimy. Czy jeszcze jakieś propozycje zmian z Państwa strony do porządku 
obrad? Nie widzę, dziękuję, zatem przechodzimy do kolejnego punktu.[…]”     
 
 
Ad. pkt 4  
 
Pod głosowanie został poddany protokół z obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka, która 
odbyła się w dniu 24 listopada 2015 roku.  
 
Wynik głosowania: 
za – 22 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
Protokół nr XIII/2015 z obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty. 
 
 
 
Ad. pkt 5  
 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 
 

Projekty uchwał w sprawach: 
 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 
2015-2034 (druk nr 271) 
oraz 

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 (druk nr 272) 
 
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 271 stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 272 stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] I 
przechodzimy w tym momencie do punktu 5: Przyjęcie uchwał w sprawach, etap I – 
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dyskusja i zgłaszanie wniosków. Tradycyjnie proponuję połączyć dwa pierwsze punkty, 
czyli punkt pierwszy dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto 
Płock na lata 2015-2033 (druk nr 271) oraz punkt 2 – w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 (druk nr 272). Do obydwu dokumentów 
dostaliśmy autopoprawki.[…]”  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Teraz tak, Panie Przewodniczący, mam 
autopoprawkę do druku 271 i tu operujemy cały czas rokiem 2034. Jeśli ma Pan jakąś 
inną autopoprawkę, to proszę ją pokazać, bo ja takiej autopoprawki nie mam, albo nie 
daliście Państwo Radnym. Chyba że jest znów autopoprawka do autopoprawki, której po 
prostu nie mamy. Bo mam autopoprawkę do autopoprawki, ale do druku 248, a nie 271.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „W tym 
momencie mogę tylko oddać głos Panu Skarbnikowi. Czy jeszcze jakieś inne uwagi 
pytania bądź uwagi w międzyczasie z Państwa strony do tych dwóch dokumentów? 
Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Tak, Panie Przewodniczący. Mam pytanie, 
ponieważ jeśli chodzi o WPF na lata 2016-2034, który będziemy za chwilkę omawiać, 
chciałabym wiedzieć jak wygląda sytuacja z organizacją Pikniku Lotniczego, ponieważ 
teraz w czyszczącej uchwale budżetowej na rok 2015 Państwo wyrzuciliście Piknik 
Lotniczy, natomiast on cały czas funkcjonuje w WPF na lata 2016-2034. Czyli chciałabym 
wiedzieć, który dokument jest właściwy.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Znaczy, jeśli chodzi o 
pierwsze jeszcze, to tutaj rzeczywiście Pani Radna ma rację. Tu jest błąd. Bo my 
zmieniliśmy załącznik dotyczący roku 2016-2033 i w załączniku jest do roku - 2015-2033 
- natomiast w tytule powinno zostać: 2015-2034 i ten tytuł powinien być tak jak było, 
czyli 2015-2034. Natomiast w samej autopoprawce jeden z załączników jest skrócona 
tabela do roku 2033, ponieważ nie ma potrzeby trzymania roku 2034 jako pustego. Tak, 
powinno być 2015-2034.” 
  
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czyli 
dokument, Szanowni Państwo, jest prawidłowy, a błąd mieliśmy - tak jak słusznie Pani 
Przewodnicząca sugerowała – w tytule punktu pierwszego porządku obrad. Kolejne 
zgłoszenie. Tak jest, prosimy jeszcze o ustosunkowanie się do pytania dotyczącego 
Pikniku. Jeżeli jest, może inaczej – ja poproszę o kolejne pytania, a za chwilkę wrócimy 
do odpowiedzi.[…]” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.  
 
Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Szanowny Panie Przewodniczący! 
Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Szanowni Mieszkańcy! Jeśli chodzi jeszcze o budżet 
2015 roku mamy taką informację, że na pokrycie deficytu budżetu 2015 planuje się 
między innymi zaciągnięcie pożyczki w kwocie 90.280,57 zł. Ja się chciałem zapytać w 
jakieś instytucji finansowej ta pożyczka będzie zaciągnięta. I jeśli chodzi jeszcze o 
dochody na rok 2015, bo nie zauważyłem tego w żadnych poprawkach – mieliśmy na 
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przełomie października i listopada taką sytuację, że trzech posłów tam się nielegalnie 
rozwiesiło, z biura prasowego ratusza były informacje, że będą naliczane kary. W jednym 
przypadku Pana Posła Kierwińskiego nawet mówiło się o poważnej kwocie ponad 100 
tysięcy. Chciałbym się zapytać co w tej sprawie. Czy te kary zostały naliczone, czy one 
były wpłacone, czy one zostały ujęte jeszcze w budżecie 2015 roku? Po prostu co dalej z 
tą sprawą i z tym dochodem z tych kar? Dziękuję.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi 
Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.   
 
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 
Przewodniczący! Państwo Radni! Drodzy Goście! Jeśli chodzi o naliczenie kar te decyzje 
są w toku. Poprosiliśmy tych trzech posłów, których Pan wymienił, o złożenie wyjaśnień i 
te kary będą za zajęcie niesłuszne pasa drogowego naliczone. Decyzja ostateczna - w 
sensie decyzja administracyjna - nie została jeszcze wydana. Prowadzimy dyskusje z 
tymi trzema posłami. Dziękuję.”  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Jeżeli chodzi o pożyczkę 
to jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dotyczy to KAWKI, 
te 92 tysiące. Jeśli chodzi natomiast o Piknik, to on jest wykreślany z budżetu i z WPF 
również.”  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.  
 
Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Ja tylko się chciałem, Panie 
Skarbniku, dopytać – na pokrycie deficytu budżetowego 2015 roku ta kwota 90.280,57 zł 
pożyczki to jest z KAWKI, na pokrycie deficytu budżetowego? I jeszcze do Pana 
Prezydenta Terebusa – Panie Prezydencie, ale o czym tu rozmawiać przez dwa miesiące 
skoro złamano prawo, tak? To nie wiem, jakieś negocjacje, czy naliczyć karę czy nie?”    
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Za chwilkę jeszcze powiem Panu Skarbnikowi, 
przypomnę, bo chyba Pan nie do końca zrozumiał moje pytanie. Natomiast jeszcze tutaj 
wspierając Pana Radnego Andrzeja Aleksandrowicza – to jest decyzja administracyjna, 
MZD działa na podstawie k.p.a., w związku z tym obowiązują określone terminy. 
Wydajecie Państwo decyzję, jest określony czas na uiszczenie opłaty. Jeśli ta opłata nie 
zostanie uiszczona w określonym terminie - bodajże 14 dni od wydania decyzji – 
naliczacie Państwo kary. W związku z tym proszę mi powiedzieć, kiedy została wydana 
decyzja administracyjna, czy została kwota uregulowana, a jeśli nie, to od kiedy MZD 
nalicza te kary i jaka jest to kwota wartości podstawowej? To jest jedna kwestia. 
Natomiast druga w kwestii odpowiedzi Pana Skarbnika – totalnie mnie Pan nie zrozumiał. 
Powiedziałam wyraźnie, że kwota 500 tysięcy złotych na Piknik Lotniczy jest wykreślona  
z WPF lata 2015-2034 i to jest w WPF i w budżecie teraz też nie mamy, natomiast w 
projekcie 2016 WPF jest Piknik Lotniczy, natomiast nie ma w projekcie budżetu 2016, 
czyli jak Państwo coś czyściliście, wyrzucaliście, po prostu macie niespójne dokumenty, 
zapomnieliście o czymś. Mogę Panu powiedzieć na której stronie dokumentu WPF na lata 
2016-2034 – strona 13 tego dokumentu, zadanie 1.3.1.14 organizacja Pikniku Lotniczego 
w 2016 roku, prawidłowa realizacja zadania publicznego, kwota na rok 2016 - 500 
tysięcy złotych. Dziękuję.” 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Jeżeli chodzi o te 90 
tysięcy tak, to mówimy o tym, że deficyt jest pokrywany, trudno nazwać to pokrywany, 
tą pożyczką. Ta pożyczka jest zaciągana i ona częściowo jakby pokrywa deficyt, tak samo 
jak pokrywa deficyt kredyt. To po prostu jest pożyczka na KAWKĘ te 90 tysięcy, nie ma 
żadnych innych pożyczek. Jeżeli chodzi natomiast o pytanie Pani Radnej, to w 
autopoprawce do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-
Miasto Płock na lata 2016-2034 w załączniku numer 2 wprowadza się zmiany wynikające 
ze zmian wprowadzonych autopoprawką do uchwały Rady Miasta, numer, z dnia 24 
listopada 2015 roku. Z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy-Miasto Płock na lata 2015-2034, przedstawionej na sesję Rady Miasta Płocka 
zaplanowanej na 29 grudnia 2015 roku zmiany przedstawione w autopoprawce 
Prezydenta do projektu budżetu roku 2016, w związku z tym tą autopoprawką również 
likwidujemy ten zapis o Pikniku Lotniczym.”                   
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi 
Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.   
 
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo 
Radni, w przypadku naliczenia tych kar toczy się postępowanie zgodnie z k.p.a., 
postępowanie wyjaśniające. Nie widzę tutaj podstaw do tego, aby nie umożliwić tym, 
którzy umieścili swoje reklamy wyborcze w czasie trwania kampanii wyborczej, aby nie 
umożliwić im składania wyjaśnień. Zgodnie z k.p.a. mamy trzydziestodniowy. Toczy się 
przesłuchanie świadków, tych osób, które są za to odpowiedzialne i to postępowanie 
trwa. O wynikach postępowania Państwa poinformujemy. Co do kwot myślę, że sesja 
będzie dziś długa, także ja się przygotuję i w dalszej części odpowiem na jakie kwoty w 
tej chwili to postępowanie wyjaśniające jest prowadzone. Dziękuję.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, ja stanowczo protestuję 
przeciwko  temu, co teraz powiedział Pan Skarbnik odnośnie zmian w WPF na rok 2016-
2034, bo jeśli mamy podejmować dokumenty świadomie, z pełną odpowiedzialnością, to 
zapisy tabelaryczne w załączniku do WPF powinny jasno odzwierciedlać stan 
wpisywanych konkretnych inwestycji w poszczególnych latach. A teraz Pan mi mówi o 
tym, że ja mam sobie szukać w innym dokumencie, że należy wykreślić ten Piknik 
Lotniczy. To znaczy z tego wynika, że Państwo źle przygotowaliście tabelę, która stanowi 
załącznik do WPF na lata 2016-2034, bo ja mam tam sobie odnaleźć, która inwestycja 
będzie realizowana w jakich latach, a tymczasem ja tego nie znajdę w tym dokumencie. 
Pytanie – ile jest jeszcze takich inwestycji, o których przed chwileczką powiedziałam, jak 
Piknik Lotniczy? Bo w tej chwili, gdyby ktoś chciał sobie poszukać, to odnalazłby ten 
Piknik Lotniczy w tym dokumencie na rok 2016. Państwo tego nie wykreśliliście w WPF na 
2016-2034. Jak można tak nieprecyzyjnie i niejasno przygotowywać tak ważny dokument 
jakim jest przyjęcie budżetu na rok 2016 i ściśle z tym związana Wieloletnia Prognoza 
Finansowa? To jest dla mnie nie do przyjęcia po prostu. Tak nie powinny wyglądać 
dokumenty finansowe najważniejsze w ciągu roku budżetowego, które przyjmujemy. Nie 
rozumiem, dlaczego są takie pomyłki i takie błędy.”           
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „To nie są żadne pomyłki 
ani błędy, Pan Radna. (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A to co jest, 
Panie Skarbniku? To jest źle przygotowany dokument. Nad czym mamy głosować?).” 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, ja proszę Pana, bo Pan 
będzie podpisywał za chwilkę te dokumenty, bo Pan je podpisuje, one idą do RIO, ja 
proszę i pamiętam, że wielokrotnie Pan apelował o tym, żeby uchwały budżetowe i 
zmiany do budżetu były jednolitym dokumentem, a teraz nie mamy takiego dokumentu. 
I jak teraz będzie Pan wyglądał w świetle tego, co Pan wcześniej mówił, bo ten 
dokument, który mamy, nie odzwierciedla stanu faktycznego na rok 2016. Proszę o to, 
żebyście Państwo – służby Pana Skarbnika, żeby przygotowały właściwy dokument, za 
chwilkę mamy jeszcze sporą dyskusję, żeby w międzyczasie przygotowano właściwy 
dokument WPF na lata 2016-2034.”     
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja tylko 
zwracam uwag Pani Przewodnicząca, że Pani ma teraz uwagi do dokumentu, który 
będziemy omawiać dopiero za chwilę. Teraz jesteśmy w punkcie 1, 2. Jest powiązany, 
natomiast teraz w chwili obecnej omawiamy dokumenty zamieszczone na drukach 271 i 
272, natomiast to, o czym Pani mówi, dotyczy druku 248, który będziemy omawiać za 
chwilkę. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś powiedzieć w kontekście druków 271 i 
272?[…]” 
           
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Ja tylko chciałem 
powiedzieć, że te dokumenty będą tożsame, więc tu mówimy tylko o tym, że nie 
przekazywaliśmy znowu kolejnej książki stustronicowej Państwu. Natomiast te 
dokumenty oczywiście będą tożsame.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Marcinowi Flakiewiczowi.  
 
Pan Radny Marcin Flakiewicz powiedział: „Panie Przewodniczący, z uwagi na to, co 
przed chwileczką powiedział Pan Skarbnik, że te dokumenty będą tożsame, nie chciałbym 
się utożsamiać nad głosowaniem i głosować nad dokumentami, które będą przygotowane 
- te dokumenty powinny być tożsame na sesji - w związku z tym składam wniosek, ażeby 
Pan Przewodniczący ogłosił przerwę, ażeby Pan Sekretarz przygotował poprawne, 
przeprasza, Pan Skarbnik przygotował poprawne dokumenty i dostarczył je Radnym na 
sesję na którą budżetową powinniśmy je przegłosować. Dziękuję bardzo. Wniosek jest 
formalny.” 
     
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ponieważ padł 
formalny wniosek ja go oczywiście poddaję pod głosowanie. Natomiast mam pytanie do 
Pana Skarbnika - czy według Pana taka przerwa nie byłaby zasadna? To nie jest kwestia 
oceny wniosku, tylko być może usłyszę na przykład ile czasu na to potrzeba. Proszę 
bardzo.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Nie jestem w tej chwili w 
stanie odpowiedzieć Panu, czy jesteśmy w stanie ten dokument złożyć w ciągu przerwy.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Padł formalny 
wniosek. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie wniosek Pana Radnego Marcina 
Flakiewicza o ogłoszenie przerwy, o którą nie prosi Pan Skarbnik.[…]” 
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Wynik głosowania:      
za – 9 
przeciw – 14 
wstrzymujące – 0 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Wniosek 
nie został przyjęty. Czy do druków numer 271 i 272 ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze 
jakieś pytania, wątpliwości? Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, ja mam poważne 
wątpliwości, czy te druki, które przyjmujemy na dzisiejszej sesji są tożsame z tym, co 
jest kierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bo za chwilkę dojdziemy do tego, że 
będziemy się nawzajem sprawdzać, bo jeśli ja nie głosuję tego dokumentu, który 
faktycznie trafia później do RIO, to mam wątpliwości, czy treść jest ta sama.”  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jeszcze 
odpowiadając na wcześniejszą wątpliwość Pani Radnej – Pani Przewodniczącej – jedną z 
pierwszych decyzji moich jako przewodniczącego Rady Miasta Płocka była decyzja o tym, 
że po każdej sesji uchwały budżetowe i uchwały dotyczące WPF nim trafiają do mnie do 
podpisu mają obowiązkowo być sprawdzone i podpisane przez Skarbnika Miasta Płocka. 
Dziwię się, że wcześniej takich praktyk nie było, ale odkąd jestem przewodniczącym taka 
praktyka jest i zawsze, gdy do mnie do podpisu trafia osoba odpowiedzialna 
merytorycznie za przygotowanie tych dokumentów, a przede wszystkim za przygotowanie 
licznych poprawek, które do tych dokumentów następują, sprawdza ten dokument i 
podpisuje. Oczywiście kolejnym elementem podpisującym, przepraszam – 
sprawdzającym jest Wojewoda i RIO. Pani Przewodnicząca raz jeszcze, proszę.”     
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, jestem radną od 2002 
roku i pierwszy raz w historii trwania tych kilku kadencji zdarzyła się taka sytuacja, że nie 
dostałam takiego dokumentu, który faktycznie odzwierciedla finanse budżetu 2016. I 
teraz jaką ja mam pewność, że ten projekt zmian na rok 2015, budżet na rok 2016 jest 
zgodny z tym, co podejmujemy na sesji? Bo ja nie mam tej pewności, bo ja proceduję na 
zupełnie innym dokumencie, bo Pan Skarbnik dopiero mówi, że coś będzie przygotowane, 
coś będzie wcielone, jakieś zmiany. Dlaczego nie mamy ostatecznego dokumentu? To jest 
po prostu karygodne.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale raz jeszcze 
zwracam uwagę, że teraz rozmawiamy o tym dokumencie, o którym będziemy debatować 
– o druku 248. Teraz jesteśmy na drukach 271, 272.[…]”  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Ponieważ uważam, że 
wszystkie dokumenty, które zostały przekazane, są kompletne i nie bardzo widzę powód, 
żeby mówić o niekompletności dokumentów.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Marcinowi Flakiewiczowi.  
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Pan Radny Marcin Flakiewicz powiedział: „Szanowni Państwo, my nie mówimy o 
kompletności, tylko o tożsamości dokumentów. Panie Przewodniczący, pragnę zwrócić 
uwagę, jeżeli jest jakaś wątpliwość, proszę sięgnąć do stenogramu z dzisiejszego 
posiedzenia, Pan Skarbnik powiedział, że dokumenty będą przygotowane tożsame, to 
znaczy, że nie są. My będziemy za chwileczkę głosować dokumenty dotyczące finansów 
miasta na jakiejś fikcji, bo później otrzyma Pan inne dokumenty do podpisu, które będą 
już tożsame i Pan je podpisze na podstawie naszych głosowań. A w chwili obecnej, jakie 
dokumenty my głosujemy – które Pan Skarbnik powiedział: nie są tożsame, dopiero będą 
przygotowane.”    
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę Pana 
Skarbnika o jednoznaczną odpowiedź, czy dokumenty, które otrzymali Radni dotyczące 
uchwał budżetowych i WPF-ów na dzisiejszą sesję wraz z wszystkimi autopoprawkami są 
tożsame.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Tak, dokumenty są 
tożsame i Pan Przewodniczący będzie podpisywał właśnie te dokumenty. My o tym, co 
powiedziałem, że będą te dokumenty jakby uzupełnione, to mówimy o stworzeniu 
kolejnych tabel dla Regionalnej Izby, natomiast jeśli chodzi o dokumenty dotyczące 
budżetu i autopoprawek są one w pełni takie, jakie powinny być.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Skarbniku, niech Pan nie robi z nas – nie 
wiem, już nie będę wyrażać się. Czy WPF jest integralną częścią budżetu, bo mniemam, 
że od kilku lat jest, bo ciąży na samorządach obowiązek uchwalania WPF w perspektywie 
czasowej i jeśli WPF nie jest odzwierciedleniem tego nad czym głosujemy nad tym 
dokumentem, to znaczy, że jest zły ten dokument, który jest przygotowany. Bo Pan mi 
mówi, że w jakiejś autopoprawce jest napisane, że z 2015 rokiem coś wykreśliliśmy. 
Akurat doszłam do tego Pikniku, bo mi się nie zgadzały te dwa dokumenty. Bo jeśli 
czegoś nie ma w budżecie, to nie powinno go być również w WPF. Natomiast Pan 
tłumaczy to dziwnie i na okrągło, a chciałabym znać prostą, jasną odpowiedź: tak, w tym 
dokumencie jest błąd, proszę o wykreślenie Pikniku z WPF i nie byłoby problemu. 
Każdemu z nas zdarza się pomyłka. Ale Państwo brniecie w jakąś ślepą uliczkę.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.  
 
Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Pan Skarbnik raczył przed chwilą 
powiedzieć, że dla RIO będą przygotowane jakieś dodatkowe tabele. Dlaczego my nie 
mamy dzisiaj tych tabel, tylko one będą dodatkowo dla RIO przygotowywane?”  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Ponieważ do RIO idą z 
systemu, w który musimy wprowadzić. Te dane muszą być wprowadzone tabelarycznie. 
Dla Państwa zostało zrobione to opisowo. Jeżeli Państwo sobie życzą za chwilę 
wydrukujemy załącznik numer 2 i Państwo dostaną również tabele. Natomiast w 
autopoprawce dostali Państwo informację o załączniku numer 1 i 2, co się zmienia, tak 
jak to było do tej pory wiele razy w autopoprawkach i raptem dzisiaj jest nie tak, ale to 
okej.” 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy ktoś z 
Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan Skarbnik raz jeszcze widzę.” 
                  
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Załącznik numer 2 za 
chwilę Państwo dostaną w wersji tabelarycznej.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni 
Państwo, zatem ja ogłoszę przerwę po punkcie 2. po to, żebyśmy otrzymali dokument, o 
którym przed chwilką wspomniał Pan Skarbnik i Państwo, o które prosiliście. I z tego, co 
zrozumiałem, Panie Skarbniku, jesteśmy w stanie mieć to na tyle sprawnie, żeby ta 
przerwa nie trwała godzinami. Tak? Dobrze, więc oto za chwileczkę przerwę ogłoszę po 
punkcie 2., natomiast raz jeszcze chciałbym Państwu przypomnieć, że w chwili obecnej 
omawiamy punkty 1 i 2, czyli druki 271 i 272. Czy do tych dokumentów jeszcze ktoś z 
Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę, zatem ogłoszę przerwę. Natomiast pytanie do Pana 
Skarbnika, ile tej przerwy potrzebujemy, żebyśmy te dokumenty mieli w wersji takiej jak 
otrzyma RIO.”    
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Myślę, że 20 minut.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ogłaszam 
półgodzinną przerwę.” 
 
W obradach ogłoszona została przerwa od godz.11.05 do godz. 11.25. Obrady zostały 
wznowione o godz.11.45.” 
 
 

3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-2034 
(druk nr 248), 

4. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2016 (druk nr 249), 
a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej, 
b. odczytanie wniosków komisji stałych, 
c. odczytanie opinii komisji stałych, 
d. odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki 

Finansowej,  
e. odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych do 

projektu uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie 
przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, 

 
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 224 stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka do autopoprawki do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 224 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka Prezydenta Miasta Płocka do projektu budżetu miasta Płocka na stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Szanowni 
Państwo, wznawiam obrady po przerwie. Co prawda nie mamy jeszcze Pana Skarbnika na 
sali i dokumentów na które czekamy, ale mamy w tym punkcie do odczytania kilka 
dokumentów przygotowanych przez RIO. I proponuję, jeżeli Państwo nie macie nic 
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przeciwko temu, żebyśmy rozpoczęli. Przypomnę Szanownym Państwu, iż jesteśmy w 
punkcie 3 porządku obrad. Punkt 3 brzmi: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto 
Płock na lata 2016-2034 – jest to druk nr 248. Tradycyjnie proponuję połączyć ten druk z 
drukiem dotyczącym Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 (druk nr 249). Do 
obydwu dokumentów otrzymaliśmy autopoprawki. Do niektórych nawet autopoprawki do 
autopoprawek. Zgodnie z trybem… Szanowni Państwo, już prosiłbym o spokój. To jest 
naprawdę jeden z ważniejszych dokumentów miasta Płocka. Dokumenty zaraz będą. 
Szanowni Państwo proponuję, abyśmy przystąpili do odczytywania opinii RIO, opinii, 
wniosków komisji stałych, odczytanie opinii komisji stałych, czyli podpunkty: a, b, c, d, e 
zgodnie z porządkiem obrad. Omawiamy jednocześnie punkty 3 i 4, czyli druki 248 i 249 
z autopoprawkami. Proszę Panią Przewodniczącą Komisji Skarbu i Budżet o odczytanie 
opinii RIO. Wcześniej Pan Skarbnik chciałby. Dobrze, proszę bardzo, przepraszam.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Przepraszam, jeszcze jeśli 
chodzi o WPF autopoprawkę do autopoprawki taką techniczną tylko, wynikającą ze 
zmiany, dołożenia części opłat w pozycję opłaty, to łącznie się nic nie zmienia, natomiast 
zwiększa się tylko wartość podatków i opłat w tej grupie. W załączniku numer 1 do WPF 
wprowadza się zmiany wynikające ze zmienionej metodologii grupowania dochodów i 
wydatków, przekazanej przez Ministra Finansów w szablonie systemu BESTIA, a w 
szczególności zmiany dotyczą grupy podatki i opłaty oraz wydatki bieżące na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane. To łącznie nie ma żadnych zmian, natomiast to 
są tylko zmiany systemowe. Minister Finansów trochę inne pozycje podpiął w konta 
zbiorcze.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy jeszcze 
przed odczytywaniem tych opinii, Pani Przewodnicząca? Proszę bardzo.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy, Panie Przewodniczący, w kwestii tego, 
co powiedział przed chwileczką Pan Skarbnik. To w jaki sposób Państwo przygotowujecie 
budżet? Nie znacie przepisów? Nie klasyfikujecie odpowiednio pewnych dochodów? Bo nie 
rozumiem. W takim razie, gdyby nie to zamieszanie z tym przysłowiowym Piknikiem 
Lotniczym, to nawet byśmy nie wiedzieli o tej Państwa zmianie klasyfikacji.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni 
Państwo, ale może najpierw przejdźmy te kwestie formalne od a. do e. i później 
zaczniemy szczegółową dyskusję na temat zapisów budżetowych. Proszę bardzo, ale 
umówmy się, że to będzie ostatnia odpowiedź w chwili obecnej, a później po 
podpunktach a. - e. przystąpimy do szczegółowej dyskusji. Proszę bardzo.”  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Pani Radna o tej 
autopoprawce do autopoprawki Panu Przewodniczącemu mówiłem jeszcze przed Radą i to 
nie wynika z Pani sprawdzenia Pikniku Lotniczego, tylko ze zmian, które właśnie przyszły 
z Ministerstwa Finansów około połowy, 15–16 grudnia, i wynika to tylko i wyłącznie – tak 
jak powiedziałem – z przesunięcia pozycji w systemie BESTIA, które powodują, że 
musimy dopiąć pewne pozycje do pozycji podatki i opłaty i to nie wynika… to jakby było 
przygotowane w dniu wczorajszym na dzień dzisiejszy na sesję.” 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni 
Państwo, przystąpmy do procedowania, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, a 
szczegółową dyskusję, na którą nie będę ograniczał czasu, przeprowadzimy tradycyjnie 
po omówieniu, po odczytaniu większości opinii i wniosków. Podpunkt a. odczytanie opinii 
RIO projekcie uchwały budżetowej i raz jeszcze zapraszam Panią Przewodniczącą Joannę 
Olejnik o odczytanie opinii RIO.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Joannie Olejnik. 
 
Pani Radna Joanna Olejnik Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki 
Finansowej odczytała: 
 

• uchwałę nr Pł.440.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-2034 
(załącznik nr 12 do niniejszego protokołu) 
 

• uchwałę nr Pł.441.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2016 rok 
(załącznik nr 13 do niniejszego protokołu) 
 

• opinię Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka w 
sprawie przedłożonego projektu budżetu miasta Płocka na 2016 rok podjętą na 
posiedzeniu Komisji 16 grudnia 2015 roku. 

TREŚĆ OPINII: 
W oparciu o delegację: 
1. uchwały Nr 800/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w 
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka zmienionej 
uchwałą Nr 668/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013 roku 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka, 
2. uchwały nr Pł.440.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-2034,    
3. uchwały nr Pł.441.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2016 rok 
Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka opiniuje 
pozytywnie przedłożony przez Prezydenta Miasta Płocka projekt budżetu miasta 
Płocka na 2016 rok. 
(załącznik nr 14 do niniejszego protokołu) 

 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo za odczytanie stanowisk komisji oraz RIO. Zapewne Pan Prezydent chciałby 
rozpocząć dyskusję na temat budżetu. Proszę bardzo, zapraszamy Pana Prezydenta.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Szanowni Mieszkańcy! Pierwszą kadencję jako prezydent zakończyłem 
sukcesem, a mieszkańcy wystawili pozytywną ocenę w czasie wyborów samorządowych. 
Mam świadomość, że był to nasz wspólny sukces, sukces całego samorządu, a także 
zespołu ludzi, którzy razem ze mną pracowali. Pierwszy rok nowej kadencji był równie 
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dobry. Nie zwalniamy tempa, więc zmian, o których nie waham się powiedzieć: 
cywilizacyjnych zmian, mieliśmy w Płocku tak wiele, jak bywało to kiedyś w latach 
wyborczych. Przypomnę tylko o wybranych. Dokładnie przed rokiem otwieraliśmy nowy 
dworzec. Odebraliśmy nowe alejki spacerowe na umocnionej i odwodnionej, także dzięki 
wsparciu Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego – ówczesnego wojewody – 
skarpie. Dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych przeprowadziły się z rudery do nowej i 
nowoczesnej siedziby przy ulicy Słonecznej. Również młodzież z „Siedemdziesiątki”, a 
także mieszkańcy otrzymali do dyspozycji nowoczesną halę sportową. Ponad 40 milionów 
złotych zainwestowaliśmy w przebudowę płockich dróg. Ulice Dobrzyńska, Traktowa wraz 
z trzema rondami, Kazimierza Wielkiego, Dobrzykowska, Harcerska ze skrzyżowaniem z 
Pocztową i Korczaka, 1 Maja ze skrzyżowaniami, to te najbardziej sztandarowe 
inwestycje drogowe, które były realizowane w tym roku także, a może to warto 
podkreślić, dzięki wsparciu funduszy unijnych, a więc życzliwości Marszałka Województwa 
i tych pieniędzy nie zmarnowaliśmy. W Imielnicy ruszyło nowe przedszkole z filią 
Młodzieżowego Domu Kultury. Przy ulicy Jasnej zaś unikalna oczyszczalnia wód 
opadowych, która zwieńczy dzieło przeprowadzonego procesu modernizacji kanalizacji i 
rozdziału na sanitarną oraz ogólnospławną, który jest tak niezbędny do modernizacji 
płockich ulic. Do dyspozycji płocczan oddaliśmy nowe place zabaw, zielone skwery, 
siłownie pod chmurką, kilometry ścieżek rowerowych, parkingi, mieszkania komunalne, 
nowe wiaty autobusowe. Od tego roku młodzież będzie mogła przygotowywać się w 
Jagiellonce do międzynarodowej matury. Dokonaliśmy milowego kroku w rozwoju 
gospodarczym Płocka sprzedając grunt pod rozbudowę należącej do koncernu Fiata 
Fabryki CNH Industrial Polska. Jest to - w mojej ocenie - wydarzenie porównywalne z 
momentem zainwestowania w Płocku w latach 90. Levi Straussa. Nie zwalniamy tempa. 
Projekt budżetu Płocka na 2016 rok zakłada jeszcze bardziej dynamiczny rozwój naszego 
miasta. Wspomniałem o rozbudowie CNH, choć nie jedyna to taka inwestycja, bo do 
podobnych przygotowują się również inne przedsiębiorstwa, ale ważna, bo ta rozbudowa 
to nowe miejsca pracy, a miejsca pracy to priorytet tej kadencji. Oczywiście samorząd 
nie inwestuje w fabryki, nie konkuruje pieniędzmi publicznymi z prywatnym biznesem, 
ale może i powinien tworzyć warunki do inwestowania przez prywatny kapitał. Już ten rok 
kończymy najniższym zanotowanym w historii miasta poziomem bezrobocia, które 
niewiele przekracza 10%. Mylą się ci, którzy twierdzą, że na drogach wylotowych z 
Płocka mamy rano korki, bo ludzie wyjeżdżają za pracą. Jeśli jest problem, to z 
wjechaniem do Płocka, ponieważ właśnie tu do Płocka przyjeżdża się z regionu do pracy. 
Ale jak powiedziałem, nie zwalniamy tempa. Dlatego właśnie inwestycje w tereny 
przemysłowe to pierwszy, ważny element projektu budżetu na 2016 rok. Są to pieniądze 
na drugi i trzeci odcinek obwodnicy miasta, która połączy trasę mostową z terenami 
przemysłowymi wokół lotniska na przemysłowym Kostrogaju i na końcu z ulicą Długą i 
PKN Orlen. Na ten cel w budżecie miasta na 2016 rok przeznaczamy ponad 52 miliony 
złotych. To bez wątpienia najdroższa, ale też najważniejsza inwestycja najbliższych lat. 
Inwestycja, która z jednej strony stworzy nowy kręgosłup komunikacyjny miasta, z 
drugiej stworzy nowe tereny inwestycyjne, a nowe tereny inwestycyjne to oczywiście 
nowe miejsca pracy. W projekcie budżetu są także środki na budowę i modernizację 
obsługujących przemysłowy Płock ulic Przemysłowej i Kostrogaj. To tylko na przyszły rok 
aż 9 milionów złotych. Te ulice, ta część miasta, czeka od wielu lat na właśnie budowę 
tych ulic. Budowę, bo trudno mówić tam o remoncie. Cechą charakterystyczną projektu 
budżetu jest również to, że zakłada on zrównoważony rozwój miasta. Z jednej strony jest 
w nim wiele przedsięwzięć, projektów ogólnomiejskich. Z drugiej nie brakuje inwestycji 
ważnych tylko na wybranych osiedlach. Z jednej strony wspomniana obwodnica, która 
tak ważna jest dla rozwoju miasta, ale także ważne i oczekiwane przez mieszkańców, 
wszystkich mieszkańców Płocka, przedsięwzięcie: budowa, remont bulwarów nad Wisłą 
wraz z portem jachtowym, która uatrakcyjni Płock pod względem turystycznym, a 
stworzy także doskonałe miejsce do wypoczynku dla samych płocczan. Ta inwestycja ma 
kosztować tylko w przyszłym roku około 25 milionów złotych. Oczywiście w dużej mierze 
chcemy, żeby zainwestowane środki były tam środkami unijnymi. W budżecie znajdują 
się także środki na remonty przedszkoli. Skończymy w przyszłym roku remont 
Przedszkola nr 15, a rozpoczniemy remont Przedszkola nr 3. W sumie ta kwota to około 4 
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milionów złotych. Konsekwentnie więc dbamy o najmłodszych, konsekwentnie 
wymieniając przedszkola budowane w stylu ciechanowskim, a wymagających już 
remontu, na nowoczesne placówki. Plan finansowy przewiduje dokończenie ważnej pod 
względem atrakcyjności turystycznej Płocka inwestycji, czyli akwariów w ogrodzie 
zoologicznym. Także chcemy w przyszłym roku zakończyć remont stadionu Stoczniowca, 
a także rozpocząć i zakończyć budowę Centrum Aktywizacji Seniora przy ulicy Otolińskiej. 
Spośród ważnych inwestycji, które będą służyć wszystkim mieszkańcom Płocka, także 
warto wymienić między innymi budowę trasy rowerowej, która połączy główne osiedla 
naszego miasta wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej. Tutaj przeznaczamy na ten cel 
kwotę blisko 7 milionów złotych, także mając je wpisane w projekty sfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. Zaczniemy także opracowanie koncepcji remontu bądź 
przebudowy nowego stadionu im. Kazimierza Górskiego. To te inwestycje, które są 
ważne z punktu widzenia całego miasta i wszystkich mieszkańców, ale przecież mamy w 
budżecie cały czas szereg osiedlowych przedsięwzięć jak chociażby budowa bądź remont 
najbardziej wyeksploatowanych dróg. Tutaj warto wspomnieć o ulicy Chopina na odcinku 
od dworca Płock do ulicy Bielskiej, czy też przygotowania do remontu ulicy Tysiąclecia, 
który to remont będzie także ważny w latach – w 2017 i 2018 roku, połączony z 
rozdziałem kanalizacji. Chciałbym wspomnieć także o budowie parkingów, między innymi 
przy ulicy Piaska, Dobrowolskiego, Chopina, Norwida, Zamenfoha, czy Otolińskiej, czy 
także innych osiedlowych ulic. Tutaj warto przede wszystkim wspomnieć ulicę Borowicką, 
której remont konieczny jest po to, ażebyśmy te wszystkie środki, które 
zainwestowaliśmy w budowę szeregu ulic na tym osiedlu, mogli prowadzić dalej i aby te 
ulice nie były zalewane poprzez brak kanalizacji w głównej ulicy na osiedlu. Chcemy 
także zbudować kolejne place zabaw, w tym ten bardzo oczekiwany plac zabaw na 
starym mieście, bo tutaj tej infrastruktury dla najmłodszych najbardziej brakuje. Kolejną, 
a być może najważniejszą cechą projektu tego budżetu jest fakt, że powstał  on w 
wyniku wielu rozmów z płocczanami, radami osiedla i samymi radni, którym bardzo, 
bardzo dziękuję. Konstruując ten budżet opieraliśmy się na opiniach, które pozwolą nam 
z jednej strony zrównoważyć rozwój miasta, te najważniejsze potrzeby, o których 
wspominałem wcześniej, zwłaszcza tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i nowych 
miejsc pracy i zaspokoić potrzeby tych najmniejszych środowisk zgromadzonych na 
naszych osiedlach. Plan finansowy uwzględnia już dzisiaj także wszystkie inwestycje 
zgłoszone i wybrane przez płocczan w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka. I jeszcze 
jedno. Projektu budżetu nie sprowadzamy do podzielenia zebranych podatków. 
Zakładamy rozwój miasta przez pozyskanie zewnętrznych środków. Inwestycje w 
przedstawionym Państwu planie finansowym sięgają kwoty blisko 190 milionów złotych. 
Środki własne to ponad 100 milionów złotych. Pozostałe to środki zewnętrzne, głównie 
unijne, ale nie tylko. Mamy bardzo dobrze przygotowane i bardzo dobrze już ocenione 
projekty, które mogą być sfinansowane z dotacji Unii Europejskiej. Jestem przekonany, 
że po dwóch latach trwania już nowej perspektywy te środki będą uruchomione. Warunki 
do tworzenia miejsc pracy, budowanie komfortu życia mieszkańców i zrównoważony 
rozwój miasta to cechy tego projektu budżetu Płocka na 2016 rok. Nie zwalniamy tempa. 
Dziękuję bardzo.” 
                                                            
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Tomaszowi Kominkowi.  

Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Dziękuję, Pani Przewodnicząca, że to ja 
jestem pierwszy tym razem. Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Państwo Radni! 
Szanowni Mieszkańcy! Na wstępie mojego wystąpienia chciałbym podsumować rok pracy 
Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radzie Miasta Płocka. Radni naszego Klubu 
złożyli łącznie ponad 120 interpelacji. Co bardzo cieszy - zarówno nas, jak i mieszkańców 
– ponieważ wiele z nich miało swój szczęśliwy finał. Dzięki tym działaniom możemy 
zaobserwować w Płocku dodatkowe naprawy chodników, nawierzchni dróg, czy poprawę 
jakości oświetlenia. Interpelowaliśmy również proponując wiele pomysłów, zarówno 
autorskich, jak i tych wywodzących się z licznych rozmów z mieszkańcami. Poza 
infrastrukturą dotyczyły one często obszarów takich jak: sport, zdrowie, edukacja, czy 
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turystyka. W swojej działalności bardzo dużą uwagę poświęciliśmy na stały kontakt z 
płocczanami – zarówno bezpośredni w czasie dyżurów i spotkań, jak również pośredni 
przy pomocy lokalnych mediów, którym z tego miejsca dziękujemy. Nasi Radni z 
powodzeniem pełnią powierzone im funkcje: Pani Radna Małgorzata Struzik funkcję 
Wiceprzewodniczącej Rady Miasta, a koledzy Radni funkcję Przewodniczących dwóch 
ważnych komisji merytorycznych. Podobnie jak dla władz  miasta również dla nas bardzo 
istotne są duże inwestycje ogólnomiejskie. Cieszymy się, że urząd podejmuje współpracę 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, wchodzi w obszar innowacyjności, nowych 
technologii i odnawialnych źródeł energii. Z pewnością przełoży się to w przyszłości na 
znaczące oszczędności dla naszego samorządu. Mamy pełną świadomość jak dużą rolę w 
2015 roku oraz w latach ubiegłych odegrały środki pozyskane z funduszy unijnych. 
Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego przynosi coraz lepsze, 
wymierne efekty dla Płocka. Pragnę przypomnieć, że w 2015 roku zakończyła się 
rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej i Traktowej przy pomocy środków unijnych w wysokości 
ponad 20 milionów złotych. Środki unijne pozwoliły - między innymi - rozbudować 
wcześniej ulicę Otolińską w Płocku (ponad 24 mln złotych), wybudować ulicę Graniczną 
(ponad 10 mln), zrewitalizować słynną płocką Małachowiankę (25 milionów złotych z UE), 
czy też wykonać wiele remontów i modernizacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na 
Winiarach. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o naszych inicjatywach w jednym z 
najważniejszych dla płocczan obszarów, czyli zdrowiu. Na wniosek Pani Przewodniczącej 
Małgorzaty Struzik Rada Miasta Płocka wystosowała apel do Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz wszystkich najważniejszych parlamentarzystów w sprawie konieczności 
zmiany niekorzystnego algorytmu przyznawania środków finansowych na świadczenia 
opieki zdrowotnej na terenie Mazowsza. Z tego miejsca pragnę wszystkim Radnym 
podziękować za jednogłośne przyjęcie uchwały intencyjnej wraz z uzasadnieniem w tej 
sprawie. Mam, Szanowni Państwo, osobistą satysfakcję, że po wielu latach 
nieskoordynowanych działań pojedynczych samorządów udało się doprowadzić do 
spotkania całej grupy osób zainteresowanych gazyfikacją lewobrzeżnej części miasta oraz 
gmin ościennych z przedstawicielami spółki gazowniczej. Trzymamy kciuki za pozytywną i 
długo oczekiwaną decyzję w tej sprawie, która przyczyni się do wyeliminowania palenisk, 
które negatywnie oddziałują na nasze zdrowie. Cieszymy się również, że mogliśmy wziąć 
czynny udział w dwóch debatach odnoszących się oddziaływania naszego przemysłu na 
stan płockiego powietrza oraz do zachorowalności mieszkańców na choroby układu 
oddechowego. Warto przypomnieć, że przedstawiciele PKN Orlen pozytywnie odnieśli się 
do prośby Radnego Michała Sosnowskiego o sfinansowanie aplikacji mobilnej pokazującej 
na bieżąco wskaźniki zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście. Równie ważnym 
obszarem działania jest sport, ale szerzej na ten temat wypowie się za chwilę na pewno 
kolega Radny Michał Sosnowski. Ze swojej strony chciałbym tylko wyrazić osobiste 
zadowolenie i satysfakcję, że w najbliższym czasie oddany do użytku będzie długo 
oczekiwany nowy stadion Stoczniowca, którego wartość przekracza 3 miliony złotych. 
Również cieszę się osobiście, że zostanie oddany wielofunkcyjny skwer rekreacyjno-
sportowy przy ulicy Krakówka za kilkaset tysięcy złotych. Wspominając o inwestycjach na 
osiedlu, które – jak wszyscy wiedzą – jest najbliższe memu sercu, chciałbym również 
podziękować za modernizację części ulicy Dobrzykowskiej i zauważyć, że już w budżecie 
na 2016 rok znalazły się środki pozwalające wyremontować ją do końca. O Radziwiu 
mógłbym mówić godzinami – przyjdzie na to odpowiedni czas - a z tego miejsca 
chciałbym jedynie podsumować, że omawiany przez nas właśnie projekt budżetu zakłada 
dalszy rozwój tej dzielnicy, na co zabezpieczono w nim rekordową ilość pieniędzy. Nie 
ukrywamy, że wstępny projekt budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, który 
pierwotnie otrzymaliśmy, nie spełniał naszych oczekiwań. W efekcie negocjacji z 
władzami miasta udało się jednak wprowadzić do tych dokumentów większość naszych 
propozycji. Są to między innymi: budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy Armii 
Krajowej na Zielonym Jarze, przebudowa ulicy Chopina również, prac rekreacyjno-
sportowy przy ulicy Teligi, budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 17, 
zabezpieczenie środków na prace koncepcyjne przebudowy Stadionu im. Kazimierza 
Górskiego, czy zwiększenie środków na płocki sport amatorski. Pragnę podkreślić, iż 
również w naszej ocenie najważniejszymi inwestycjami dla Płocka są kolejne etapy 
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obwodnicy i rewitalizacja nabrzeża. Mamy świadomość tego, że projekty te nie powstaną 
w ciągu jednego roku kalendarzowego, jednak są one bardzo istotne dla poprawy 
atrakcyjności gospodarczej i turystycznej naszego miasta. Zdajemy sobie również sprawę 
z tego, że dużą rolę odegra tu Samorząd Województwa i finansowanie zewnętrzne. Na 
realizację tych dwóch zadań planowane jest pozyskanie ponad 60 milionów złotych z 
budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. Warto również wspomnieć, że w ramach nowej perspektywy 2014-2020 
w RPO Województwa Mazowieckiego do wykorzystania będzie blisko 3 miliardy złotych. 
Po te środki będą mogły sięgnąć nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale 
również prywatni przedsiębiorcy oraz instytucje naukowe. Już w pierwszym kwartale 
nowego roku ma się pojawić 12 konkursów, wśród nich między innymi wsparcie inicjatyw 
ważnych społecznie – tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i dotacje na 
edukację dorosłych (oba jeszcze w lutym) oraz dofinansowanie do rozwoju usług 
społecznych na rzecz aktywnej integracji dla osób niesamodzielnych i starszych (ten w 
marcu). Serdecznie zachęcamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w wyżej 
wymienionych konkursach. Ze swojej strony zachęcam do kontaktu z nami celem 
uzyskania merytorycznego wsparcia w tym zakresie. Podsumowując chciałbym w imieniu 
całego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego podziękować za współpracę. 
Dziękujemy: Radom Mieszkańców Osiedli, organizacjom pozarządowym, Prezydentom, 
Radnym, Dyrektorom jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu Miasta, wszystkim 
mieszkańcom, którzy wspierają naszą działalność. Dziękujemy również tym, którzy ją 
konstruktywnie krytykują. Dziś zagłosujemy za proponowanym projektem budżetu. 
Chciałbym jednak na koniec przypomnieć Prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu 
słowa Ludwika Hirszfelda, który mówił: „Należy być optymistą na początku pracy, a 
krytycznym na końcu…”. Krytyczni będziemy w momentach, w których wymagać tego 
będzie sytuacja, co wielokrotnie udowodniliśmy. Przypominam choćby nietrafiony pomysł 
z łączeniem szkół specjalnych, krzywdzącą działkowców uchwałę tak zwaną uchwałę 
śmieciową, czy przeciągającą się realizację zwycięskiego projektu z Budżetu 
Obywatelskiego dotyczącego murali historycznych. Cieszymy się jednak, że poprzez 
dialog, którego mam wrażenie, że w wielu miejscach brakuje, przeważnie udaje się nam 
wypracować kompromisy z pożytkiem dla mieszkańców Płocka. Dziękuję za uwagę i 
będąc przy głosie życzę wszystkim Płocczanom szczęśliwego nowego roku! Dziękuję.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Michałowi Sosnowskiemu.  
 
Pan Radny Michał Sosnowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! 
Państwo Radni! Szanowni Mieszkańcy! Jak wspomniał przed chwilą Przewodniczący 
Kominek chciałbym nieco szerzej odnieść się do tematów, które szczególnie mnie 
interesują, czyli do tematyki sportowej oraz omówić krótko moje postulaty - zarówno te, 
które znalazły odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2016 rok oraz Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata kolejne, jak również te, których w tych dokumentach nie 
ma. Wielokrotnie powtarzałem, że jedna złotówka więcej przeznaczona na sport, to o 
jedna złotówka mniej, którą trzeba by było przeznaczyć na służbę zdrowia, walkę z 
uzależnieniami, czy drobną przestępczością. Dlatego też niezmiernie cieszy mnie to, że 
Prezydent uwzględnił moje argumenty i w dzisiejszej autopoprawce znalazło się 
zwiększenie puli pieniędzy na sport amatorski o ponad 200 tysięcy złotych. Nie ukrywam, 
że był to dla mnie jeden z priorytetowych celów, bo takie kluby jak BHT Auto Forum 
Petra, MON-POL, Jutrzenka, Królewscy, czy wiele świetnych klubów zrzeszających 
zawodników sztuk walki, po prostu zasługują na większe wsparcie ze strony miasta. 
Doskonałym przykładem jak dzięki ciężkim treningom, wytrwałości i zaangażowaniu 
świetnych społeczników można praktycznie od zera dojść do europejskiego poziomu w 
danej dyscyplinie są piłkarze ręczni plażowi z Petry Płock. Te dodatkowe środki 
przeznaczone na kulturę fizyczną, to z pewnością dobra inwestycja. Mam nadzieję, że w 
kolejnych latach będziemy tą pulę systematycznie zwiększać tak, żeby płoccy sportowcy, 
zamiast martwić się o środki na bieżącą działalność, mogli skupić się na rozwoju 
sportowym i wychowywaniu w jego duchu kolejnych pokoleń płocczan. Kolejną sprawą, 
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którą w omawianych dokumentach udało się wreszcie uporządkować, jest zapisanie w 
WPF środków na finansowanie zawodowego sportu do 2018 roku. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu - o które od kilku lat prosili zarówno prezesi, jak i kibice obu Wiseł - uda nam 
się uniknąć powtarzającej się każdego roku dyskusji na temat zasadności ich 
finansowania, a kluby będą mogły planować swoje działania w dłuższej perspektywie 
czasowej. Jednocześnie wysokość środków przekazywanych przez miasto na zawodowy 
sport została uzależniona od osiąganych wyników sportowych, co uważam za uczciwe 
rozwiązanie - zarówno z punktu widzenia samorządu miasta, jak i samych klubów. Mam 
nadzieję, że zmobilizuje to zarządy obu sekcji do jeszcze większej pracy, a jej efektem 
będzie choćby długo oczekiwany awans piłkarzy nożnych do Ekstraklasy. Pozostając 
myślami przy Łukasiewicza 34 muszę z tego miejsca podziękować Prezydentowi za 
wprowadzenie autopoprawką 2,5 miliona złotych na zadanie pod nazwą „Modernizacja 
stadionu im. Kazimierza Górskiego". Jak wszyscy wiemy są to jedynie środki na remont 
boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią oraz prace koncepcyjne i projekt 
ewentualnej modernizacji stadionu, jednak niezwykle istotne jest to, że po długim okresie 
kręcenia się wokół tematu i jedynie mówienia o potrzebie modernizacji stadionu, w końcu 
w dokumentach pojawiły się środki na działanie w tym zakresie. Bardzo ważne jest to, 
żebyśmy w momencie, kiedy pojawi się jakakolwiek szansa na finansowanie zewnętrzne 
dla tej inwestycji  - czy to przy udziale PKN Orlen, czy też ze środków unijnych - byli już 
po czasochłonnych konsultacjach społecznych w tym zakresie i z gotowym projektem w 
rękach. Cieszy mnie również systematyczny rozwój tej mniejszej infrastruktury 
sportowej. Wiem, że lada chwila otworzymy długo oczekiwany przez mieszkańców nowy 
stadion Stoczniowca. Nie musiałem również długo przekonywać Prezydenta co do 
zasadności zabezpieczenia środków finansowych na budowę sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 17. Osiedle Dobrzyńska długo czeka na ten obiekt i choć nie udało 
się go wpisać do realizacji już w 2016 roku, to jestem przekonany, że wspólnie zrobimy 
wszystko, żeby do końca 2018 roku dzieci i młodzież z tego osiedla mogły korzystać z 
nowoczesnego obiektu o wartości ponad 6 milionów złotych, co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Oprócz 
tych wymienionych, najważniejszych spraw, cieszę się, że wiele tematów ważnych z 
punktu widzenia małych klubów sportowych udaje nam się rozwiązywać bardzo szybko i 
w zasadzie bez dodatkowych kosztów. Dobrym przykładem takiego działania jest choćby 
rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania pod nazwą „Renaturyzacja Zalewu Sobótka". 
Dzięki niemu zalew zostanie przystosowany do organizowania tam zawodów wioślarskich, 
dzięki czemu z kolei Płockie Towarzystwo Wioślarskie zaoszczędzi środki, które będzie 
mogło przeznaczyć na cele stricte sportowe. Podsumowując tematykę kultury fizycznej i 
infrastruktury z nią związanej trzeba przyznać, że będzie to prawdopodobnie kolejny 
dobry rok dla płockiego sportu, czego wszystkim nam, ale przede wszystkim płockim 
zawodnikom i działaczom serdecznie życzę. Zmieniając nieco temat chciałbym wyrazić 
również zadowolenie z faktu, że w budżecie na najbliższy rok znalazło się aż ponad 9 
milionów złotych na modernizację ulic Kostrogaj i Przemysłowa. Jest to okolica, w której 
swoje siedziby ma bardzo dużo lokalnych firm z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw - często są to sklepy, hurtownie i firmy świadczące przeróżne usługi, 
więc dobry dojazd do ich siedziby jest z ich punktu widzenia bardzo istotny. W 
autopoprawce do budżetu na 2016 rok uwzględniono również moją prośbę o 
zabezpieczenie środków na dodatkowe miejsca parkingowe przy Orliku na ulicy 
Zamenhofa - to potrzeba, którą często sygnalizowali mi mieszkańcy osiedla Winiary. 
Kolejną ważną dla mnie kwestią było zwiększenie puli środków na renowację płockich 
Miejsc Pamięci Narodowej. Dzisiejsza autopoprawka zwiększa ją z 30 do 50 tysięcy 
złotych. Cały nasz Klub Radnych cieszy również blisko dwukrotne zwiększenie budżetów 
Rad Mieszkańców Osiedli - z 8 na 14 tysięcy złotych. Jednocześnie chciałbym z tego 
miejsca szczególnie podziękować Radom Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska i Winiary za 
owocną współpracę w rozwiązywaniu bieżących, drobnych problemów trapiących 
mieszkańców. Panie Prezydencie, żeby nie było jednak tak różowo, muszę - już tylko 
hasłowo, żeby nie przedłużać - przypomnieć o postulatach mieszkańców, których nie 
udało się wpisać do omawianych uchwał finansowych: ulica Maszewska, ulica Kredytowa, 
boisko trawiaste przy Gimnazjum nr 5. Mam nadzieję, że wrócimy do tematu tych 
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inwestycji, kiedy będą pojawiały się dodatkowe środki lub oszczędności przetargowe. 
Reasumując - mając na uwadze ograniczenia budżetowe - jestem zadowolony z 
wprowadzonych dzisiejszą autopoprawką zmian i w związku z tym będę głosował za. 
Serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę w mijającym roku, a mieszkańców 
zachęcam do stałego kontaktu. Jednocześnie chciałbym życzyć wszystkim Płocczanom 
udanej zabawy sylwestrowej i ekstraklasowego 2016 roku. Dziękuję bardzo.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! 
Wrócę na chwilkę do dokumentu, który odczytała Przewodnicząca Komisji Skarbu, 
Budżetu i Gospodarki Finansowej, którego dzięki uprzejmości Pani Jolanty otrzymałam 
kserokopię. Chodzi o uchwałę RIO w zakresie opinii do WPF na lata 2016-2034. Otóż w 
punkcie 6. jest w moim przekonaniu bardzo ważne zdanie dotyczące prognoz 
finansowych po zakończonej kadencji 2018 roku, które tak naprawdę Pan Prezydent 
pominął, a w moim przekonaniu będzie miało wpływ na kadencję następną. I odczytam 
jeszcze raz: Wydając pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie, Skład Orzekający 
zauważa jednak, że w roku 2019 relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do 
dochodów kształtuje się blisko maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty i wynosi 
- 7,45%, tymczasem maksymalny limit wynosi 7,66%. Panie Prezydencie, mam nadzieję, 
że nie zostawi Pan tego samorządu w takim stanie, że będziemy mieli problem w 
przyszłej kadencji, bo to jest w moim przekonaniu bardzo ważna i zatrważająca 
informacja. Co Pan planuje zrobić, aby poprawić te wskaźniki, skoro WPF nic dobrego w 
tym zakresie nie przewiduje, bo dalej Pan zaczyna zaciągać kredyty. I teraz wracając do 
tej tabeli, którą powinniśmy otrzymać jako Radni, bo tak było przy każdym zatwierdzaniu 
budżetu, również integralną częścią budżetu jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, czego 
nie otrzymaliśmy dzisiaj – po naszej prośbie dopiero Pan Skarbnik przygotował - ja tak 
na szybko doszukałam się co najmniej dwudziestu zmian w kwotach w stosunku do tego 
materiału, który otrzymaliśmy, Panie Skarbniku, pierwotnie. Żeby nie być gołosłowną, to 
zacytuję Panu. (wykaz przedsięwzięć do WPF uwzględniający zgłoszone autopoprawki 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). Strona 1. dokumentu  - budowa i 
przebudowa infrastruktury w ciągu dróg wojewódzkich numer 559 i 562 była kwota 
pierwotnie 29.739.073,37 zł, jest w nowym dokumencie 24.856.790,86 zł. Wydaje mi 
się, że to jest duża różnica, Panie Prezydencie, między 29 a 24 miliony. Kolejna pozycja 
1.1.2.8 – modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową, przebudowa ośrodka 
sportowego Stoczniowiec – była kwota 3.595.217 zł, jest 5.103.700 zł. Też jest różnica. 
Kolejna – wzrost konkurencyjności Płocka, jego obszaru funkcjonalnego poprzez 
zrównoważony rozwój i sprawny transport, poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu 
płockiego – było 133.804.000, jest 144.361.000. Znaczna różnica. Jeśli dla Pana to nie 
stanowi problemu… Gospodarka odpadami komunalnymi, prawidłowa realizacja zadania – 
było 91.670.000, jest 92.115.911 zł. Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, 
umywalnie i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 – było 1.415.000 zł, jest 
1.385.000. I ciekawa pozycja, która jest cały czas w WPF – organizacja Pikniku 
Lotniczego z kwotą 0 zł. Znaczy, jeśli nie ma go w 2016 roku, bo to jest zadanie 2015-
2016, to wydaje mi się, że nie powinno być w 2016-2034. Program profilaktyki 
zdrowotnej – było 3.858.000 zł, jest 3.702.000 zł, czyli mniej. Rekompensata dla KM – 
było 223.262.000 zł, jest 221.000.000 zł, czyli znacznie mniej. Wizyjny podgląd ulic 
miasta Płocka – było 752.000 zł, jest 753.000 zł. Tak samo adaptacja budynku na dom 
seniora przy Otolińskiej 8, o czym rozmawialiśmy, znalazło się w projekcie budżetu, ale 
nie mieliśmy tego w WPF, bo była tylko kwota 44.000 zł, a mamy teraz 1.544.000 zł. 
Czyli mogłabym jeszcze tak dalej czytać. Nie będę Państwa zanudzać. Fakt faktem 
dowodzi to temu, że został nam przedstawiony zły dokument, bo ten, który teraz mamy 
jest zupełnie innej treści niż ten, który procedowaliśmy na komisjach, a nie została 
zgłoszona do niego autopoprawka w wersji tabelarycznej, bo powinno to być w ten 
sposób przedstawione, tak jak zawsze, Panie Prezydencie, do każdych budżetów. I nie 
wiem czemu akurat stało się w tym roku. Być może poprzedni skarbnik tego bardziej 
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dopilnowywał. Teraz, proszę Państwa, przejdę do omówienia, przedstawienia Państwu 
stanowiska Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości i wniosków do budżetu na 2016 rok. 
Zacznę od znamiennych słów: Miało być sprawiedliwie, mądrze i po gospodarsku… nie 
jest ani sprawiedliwie, ani mądrze, ani tym bardziej po gospodarsku. Jak jest widzi to 
nawet ślepiec. Na zewnątrz pięknie słówka i deklaracje, jakieś pseudoinwestycje w 
postaci przedszkola, pojedynczego budynku komunalnego czy remontów ulic i chodników. 
To wszystko można nazwać kosmetyką miasta, czymś w rodzaju kwiatka do kożucha. 
Płock nie posiada zwartej i dalekosiężnej strategii rozwoju, gwarantującej wyjście poza 
zwyczajną nijakość. Dzielenie publicznych pieniędzy oraz rozdawnictwo stanowisk, zatem 
obdarowywanie konfiturami samorządowych kolesiów. Prezydent przyjął makiaweliczną 
politykę rządzenia za pomocą dzielenia. Przy tym jest niezwykle skrupulatny… Bez jego 
akceptacji nie można zwolnić, bądź przyjąć nawet babci klozetowej… Działa system                
PO-plecznictwa i PO-naszemu… Konfitury to stanowiska, których w Płocku wygenerować 
można niemało. Kierowniczych i dyrektorskich ponad 100. Łączy je jedna cecha: 
zazwyczaj są dobrze, a nawet bardzo dobrze płatne. Dla tych, którym nie wystarcza 
stołków określonych w schematach organizacyjnych znaleziono najpierw szczelinę, która 
rozrosła się nie do furtki, ale wprost bramy samorządowej. To pełnomocnicy, zmora 
ratuszowego funduszu płac. Stanowiska pełnomocników bez jasnych kompetencji są 
mnożone bez końca i racjonalnej potrzeby. Ich zadania bez trudu wykonywać można w 
ramach wydziałów… Największa samowola i rozpasanie panuje w spółkach komunalnych 
Płocka. Wysokie uposażenia, daleko wyższe od pierwszych obywateli Płocka, niekończące 
się nagrody i premie powodują, że niektórzy prezesi tychże spółek potrafią bez problemu 
wyciągnąć rocznie grubo ponad ćwierć miliona złotych. To prawdziwy skandal, ponieważ 
instytucje te bez rzeczonych pań i panów mogłyby pracować spokojnie przez wiele, wiele 
miesięcy… Trzeba położyć tamę kierowaniu miastem jak prywatnym folwarkiem. 
Powyższe słowa to obraz przedstawiony przez Pana Posła Piotra Zgorzelskiego z PSL, 
obecnego koalicjanta Platformy Obywatelskiej, który w krótkich, ale jakże obrazowych 
słowach, przedstawił stan płockiego samorządu i działania Prezydenta Nowakowskiego. 
Dziś oczywiście Radni PSL wyrażają się w samych superlatywach, bo uczestniczycie w 
tym folwarku. Bo co takiego zmieniło się od ostatniej kadencji, którą tak druzgocąco 
ocenił czołowy działacz PSL? Można jeszcze doprecyzować wiele kwestii związanych, jak 
to ujął Pan Poseł Zgorzelski „konfiturami”, czyli stanowiskami pracy, kiedy Pan Prezydent 
zatrudnia poza konkursami na stanowiskach pozaurzędniczych ponad 100 osób, co było 
przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej. Zanim przejdziemy do omawiania budżetu słów 
kilka na temat traktowania wieloletnich i doświadczonych pracowników Urzędu Miasta 
Płocka. Publicznie zadajemy Panu, Panie Prezydencie, pytanie, czy prawdą jest, że 
Sekretarz urzędu prowadzi rozmowy z osobami, które osiągnęły wiek emerytalny 
delikatnie sugerując im złożenie wniosku o rozwiązanie stosunku pracy? Czy to nie 
Platforma Obywatelska była za wydłużeniem wieku emerytalnego? Przypominamy, że 
uprawnienia emerytalne są przywilejem osoby, która wymagany wiek osiągnęła. Może z 
tego przywileju skorzystać dobrowolnie, ale do rozwiązania umowy o pracę nie może być 
przymuszana. Czy w ten sposób nie poszukujecie Państwo miejsc pracy dla osób 
zatrudnionych na stanowiskach nieurzędniczych? W okresie poprzedzającym okres Świąt 
Bożego Narodzenia przy okazji składania życzeń pracownikom Sekretarz urzędu mówił o 
kolejnej reorganizacji urzędu i modyfikacji dotychczasowego regulaminu 
organizacyjnego, określając „aby urząd mógł w końcu stanąć na nogach”, bo teraz stoi 
podobno na głowie. Pan Sekretarz mówił pracownikom, że – cytuję - „będzie się lała 
krew, pot i łzy”. Piękne życzenia świąteczne, bardzo budujące na ten z definicji radosny i 
rodzinny czas dla Pana pracowników, Panie Prezydencie. Która to już będzie 
reorganizacja urzędu w trakcie 5 ostatnich lat? Czy to znaczy że Pan Prezydent do tej 
pory podejmował złe decyzje w zakresie funkcjonowania urzędu? Rozumiemy diagnozę, iż 
urząd – Państwa zdaniem – funkcjonuje nieprawidłowo. Można było to powiedzieć w 2011 
roku. Takie częste reorganizowanie pracy najważniejszego urzędu w mieście, po 5 latach 
kierowania nim przez Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, jest wystawieniem władzom 
miasta przez Pana Sekretarza nienajlepszego świadectwa i to nie tylko przed 
pracownikami, ale także przed mieszkańcami miasta. Panie Prezydencie - dość takiej 
polityki! Płocczanie nie chcą chaosu inwestycyjnego, nie chcą bałaganu. Płocczanie chcą, 
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aby zadbać o zrównoważony rozwój osiedli na których mieszkają. Chcą, aby Pan, jako 
dobry gospodarz dojrzał ich sprawy, sprawy ich małych ojczyzn, ich osiedli. Powinien Pan 
spojrzeć okiem gospodarza na to, co jest im potrzebne. Powinien Pan zrozumieć, że bycie 
Prezydentem Płocka, bycie politykiem, to przede wszystkim służba mieszkańcom. Wiele 
zapisów, o których Pan mówił w kampanii, które Pan obiecywał w przeciągu roku czy na 
przełomie lat, kiedy pełni Pan funkcję Prezydenta naszego miasta nie znalazło się w 
budżecie 2016 roku. A deklarował Pan – „dotrzymam słowa", czy „dotrzymuję słowa”. I 
należy tu wspomnieć rozczarowanie mieszkańców, chociażby Skarpy, niedokończoną 
inwestycją budowy ulicy Zalewskiego, kolejny raz, mimo przygotowanego projektu ulicy 
Polna, która nie została wpisana. W 2016 roku. Brak zapowiadanej budowy Miejskiego 
Przedszkola przy ulicy Kazimierza Wielkiego. A przecież tak niedawno obiecywał Pan jego 
budowę. Powołana miejska spółka przedstawiła projekt, wizualizację, wszyscy 
oglądaliśmy na korytarzach ratusza. Jedynie co Pan zrobił, to rozbudził Pan nadzieję i 
wykazał się niegospodarnością wydając miejskie pieniądze na projekt, jak dziś widzimy - 
porzucony projekt. Dziś trudno w tym budżecie doszukać się zapowiadanego 
zrównoważonego rozwoju miasta, który Pan obiecywał wprowadzając chociażby zasadę 
po 500 tysięcy złotych na każde osiedle w każdym roku. Żeby nie wspomnieć mediateki, 
filharmonii czy tak lansowanego projektu przez przewodniczącego Klubu Radnych PSL - 
centrum nauki. Gdzie obiecywane przebicie od Alei Jachowicza do ulicy 3 Maja? Dziś 
widzimy, że trudno przychodzi Panu realizacja obietnic wyborczych. Dziś widzimy, że były 
to tylko chwyty mające zapewnić Panu reelekcję. Tylko czy to nie jest zdrada zaufania 
płocczan? Mieszkania dla młodych. W optymistycznym wariancie pierwsze lokale dla 
wkraczających w dorosłe życie płocczan mają być oddane pod koniec 2015 roku - tak 
mówił Pan w czasie ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Oczekujemy zatem rozliczenia się 
z Pana obietnic wyborczych i informacji na jakim etapie jest budowa zapowiadanych 
mieszkań Graniczna i Kleeberga oraz ile z mieszkań oddawanych w tym roku było 
przeznaczonych dla osób młodych, dla których nie ma stworzonych odrębnych kryteriów 
punktacji. Praca dla mieszkańców Płocka i rozwój gospodarczy. Panie Prezydencie, czy 
wie Pan ilu mieszkańców mieszka obecnie w Płocku? Według statystyk mamy około 122 
tysięcy, tymczasem na podstawie deklaracji dotyczących podatku śmieciowego jest ich 
około 90 tysięcy. Ilu zatem mieszkańców będzie na koniec 2018 roku, na zakończenie 
obecnej kadencji samorządu? Nie robi Pan nic, albo bardzo niewiele, aby zahamować ten 
proces, ani tym bardziej nie robi Pan nic w kierunku pozyskania inwestorów i to co 
najważniejsze w kierunku bezpośredniego oddziaływania na rozwój gospodarczy miasta. 
W czasie trwania kampanii wyborczej słyszeliśmy doniosłe hasła tworzenia Inkubatora 
Przedsiębiorczości, nawet z konkretną lokalizacją, czyli w budynku w którym mieściła się 
siedziba policji w Płocku przy ulicy Słowackiego. Czy coś Pan zrealizował z tych planów? – 
nic. Już się Pan nawet wycofał z lokalizacji w tym budynku Inkubatora. Deklarował Pan w 
czasie debaty przedwyborczej w Hotelu Herman zatrudnienie młodych za kwotę 5 tysięcy 
złotych. Czy zaproponował Pan młodym osobom zatrudnienie między innymi w spółkach? 
Podczas tej samej debaty padło pytanie, czy zaangażowani w prace sztabów powinni 
zajmować kluczowe stanowiska. Odpowiedział Pan na to pytanie podnosząc tabliczkę: 
nie. To z jakiego klucza zostali zatrudnieni czołowi działacze Platformy Obywatelskiej –
działacze zarządu aktywnie prowadzący kampanię wyborczą na rzecz Pana i Pana 
formacji politycznej: Łukasz Jankowski - Dyrektor Orlen Areny, Jarosław Kozanecki - 
Dyrektor ds. rozwoju miejskiej Spółki MTBS, Stefan Kotlewski - Prezes Zarządu ZUOK 
Kobierniki, Przemysław Berent - Wiceprezes MTBS, wcześniej Prezes Spółki CIFAL, 
Radosław Bednarski - Prezes Zarządu Rynex Sp. z o.o., Michał Luczewski - Wiceprezes 
Rynex Sp. z o.o, wcześniej Prezes Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego. Hasło, 
którym szarżował Pan Prezydent w czasie kampanii to „otwarty gabinet prezydenta”,  
tylko nie wiemy do końca na co otwarty, skoro pierwszy raz w historii samorządu 
płockiego od 26 lat spotkaliśmy się z ukrywaniem informacji przed Radnymi. Czego 
Państwo się boicie, co ukrywacie, aby nie odpowiadać Radnym na składane interpelacje? 
Gdzie ten przejrzysty samorząd, skoro przedstawiciel mieszkańców wybrany w wolnych i 
demokratycznych wyborach nie ma prawa do wglądu w finanse gminy, bo Pan Prezydent 
autorytatywnie uznaje, czy interpelacja ma znamiona, czy nie ma znamion interpelacji. 
Dlaczego Radnym opozycyjnym uniemożliwia się dostęp do informacji o wydatkach na 
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delegacje służbowe pracowników urzędu, promocję i reklamę w lokalnych i krajowych 
mediach, usługi cateringowe? Na budżet tego miasta składają się wszyscy mieszkańcy i 
dobrze, gdyby wiedzieli na co są konkretnie wydatkowane środki i czy są zasadnie 
wydatkowane. Co w związku z tym chce ukryć Prezydent Miasta w obecnej kadencji? Na 
podstawie art. 34 ust. 6 punkty od a do c ustawy o finansach publicznych, który mówi o 
jawności finansów publicznych, literalnie podano, że należy zapewnić radnym danej 
jednostki samorządu terytorialnego dostęp do dowodów księgowych i dokumentów 
inwentaryzacyjnych – z zachowaniem przepisów o rachunkowości oraz o ochronie danych 
osobowych, informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej oraz 
sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni. Panie Prezydencie, w naszym 
budżecie na rok 2016, ale również na lata kolejne brakuje inwestycji strategicznych, 
które będą miały wpływ na realną poprawę jakości życia mieszkańców i usprawnienie 
ruchu komunikacyjnego, podobnie jak w przypadku wiaduktotunelu. Jeszcze w styczniu 
2007 roku Pan Radny Andrzej Nowakowski był niestrudzonym orędownikiem inwestycji 
pod nazwą budowa drugiej nitki ulicy Wyszogrodzkiej, co wyrażał podczas Sesji Rady 
Miasta: Jak najszybsze rozpoczęcie budowy – oczywiście cytuję – budowy drugiej nitki 
ulicy Wyszogrodzkiej od Jaru Rosicy do granic miasta. Kwestia realizacji tej inwestycji 
wydaje się być coraz bardziej nagląca, już nie tylko ze względów bezpieczeństwa oraz w 
kontekście budowy portu lotniczego w Modlinie. Mamy szansę, by z Płocka dojechać 
szybciej na lotnisko, niż z niektórych dzielnic Warszawy, tyle tylko, że trzeba podjąć już 
konkretne działania, także związane z przekonaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, że trasa Płock - Warszawa wymaga jak najszybszego poszerzenia, bądź 
dobudowania drugiej jezdni. W obecnej kadencji, około dwóch miesięcy temu, na sesji 
październikowej stwierdza Pan, że nie będzie środków na budowę drugiej nitki ulicy 
Wyszogrodzkiej wręcz twierdząc, że nie będziemy na tym etapie jej budować dla 
mieszkańców Słupna i trzech płockich osiedli, myśląc oczywiście o Imielnicy, 
Borowiczkach i Parcelach, które oczywiście nie są odrębnym osiedlem. W budżecie 2016 
roku wpisano około 246 tysięcy złotych na ten cel. W latach poprzednich też zaplanowano 
wydatki na tę inwestycję, ale los z roku na rok był ten sam - brak realizacji i cięcie 
środków. Co się stało z Pana ambitnymi planami i zamierzeniami sprzed kilku lat? W 
dokumencie Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2034 jest kilka inwestycji, 
które zostały tylko zaplanowane w zakresie dokumentacji, natomiast brak wydatków na 
ich realizację. Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej – 
zaplanowano łączne wydatki na kwotę 600 tysięcy, z czego na rok przyszły jedynie 10 
tysięcy, co z realizacją tego zadania? - brak środków. Podobnie z budową nowej siedziby 
Żłobka nr 1 z kwotą 159 tysięcy. Przebudowa Mostu im. Legionów Marszałka Józefa 
Piłsudskiego - jedynie prace przygotowawcze z kwotą 80 tysięcy złotych – brak realizacji. 
Rozbudowa ulicy Bielskiej - jedynie prace przygotowawcze na kwotę 300 tysięcy złotych 
– brak realizacji. Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - również jedynie 
prace przygotowawcze na kwotę 166 tysięcy złotych. Co z realizacją? Brak w zapisach 
WPF również budowy ulicy Traugutta. Oczywiście dzisiaj otrzymaliśmy zmianę WPF, już 
mamy, ale na 2016 rok jest cały czas kwota 58 tysięcy, dopiero od roku 2017. Podobnie 
ulica Zielona - na 3 lata przeznaczono jedynie 140 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o budżet w 
zakresie oświaty, to Pan Prezydent chwali się nowymi inwestycjami na przykład w 
Zespole Szkół nr 7, czy halą sportową przy Zespole Szkół Technicznych. Ale jak to się 
dzieje, że niemal natychmiast po ich oddaniu, podobnie jak wcześniej z przedszkolem 
przy ulicy Kochanowskiego, rozpoczynają się problemy z ich użytkowaniem? 21 grudnia 
tego roku członkowie Komisji Sportu wizytowali halę „Siedemdziesiątki”, ponieważ parkiet 
po kilku miesiącach użytkowania wymaga już naprawy. O tym problemie informowali już 
wcześniej Pana Prezydenta Radni: Marek Krysztofiak i Leszek Brzeski. Ale niestety do 
dzisiaj nie wiemy, co jest przyczyną problemów z parkietem w nowej hali. Jest to o tyle 
zastanawiające, że wszystkie wyżej wymienione obiekty, podobnie jak Miejskie 
Przedszkole z filią MDK przy ulicy Harcerskiej i budowane przy ulicy Piaska, są 
realizowane przez Spółkę Inwestycje Miejskie, a za ich wynajem w latach 2014-2027 
miasto zapłaci ponad 70 milionów złotych. W budżecie na 2016 rok już po raz trzeci 
odkąd tę funkcję pełni Prezydent Andrzej Nowakowski nie ma przewidzianych środków na 
podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi płockich placówek oświatowych 
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oraz dodatków nauczycielskich, w tym dodatku motywacyjnego, co przy ostatniej 
podwyżce płac zasadniczych nauczycieli w 2012 roku pogarsza ich sytuację materialną, a 
jeżeli chodzi o pracowników administracji i obsługi powoduje dalszą pauperyzację tych 
grup zawodowych. Nie mamy również pewności, czy budżet w zakresie oświaty na 2016 
rok jest wreszcie tak skonstruowany, by nie było potrzeby – tak jak w poprzednich latach 
– monitowania dyrektorów szkół o zwrot pieniędzy w ostatnim kwartale do Urzędu Miasta 
Płocka. Art. 226 ustawy o finansach publicznych precyzuje, iż Wieloletnia Prognoza 
Finansowa powinna być realistyczna. Jak zatem planowane są środki zewnętrzne po 
stronie dochodowej, skoro w 2013 pozyskano 18,5 mln, w 2014 - 47 mln, w 2015 
pozyskano około 29 mln, tymczasem na rok 2016 zaplanowano aż 78 mln, natomiast na 
2017 aż 115 mln złotych, czy 2018 kwota blisko 96 mln? Dlaczego w latach 
wcześniejszym tak mało środków z Unii Europejskiej pozyskano dla miasta Płocka? Czy 
zaplanowane dochody pochodzące ze środków zewnętrznych są realistyczne? Jak wygląda 
planowanie budżetu skoro radni otrzymując projekt budżetu po kilkunastu dniach w 
autopoprawce mają propozycję zdjęcia 1 mln złotych z rezerw celowych, natomiast 
omawiając na komisjach merytorycznych uzasadniano nam potrzebę zwiększania tych 
rezerw z uwagi na odprawy? Jak wygląda planowanie budżetu, kiedy zwracaliśmy uwagę 
na znaczne zwiększenie środków finansowych Skarbnika Miasta? – wzrosły one do ponad 
800 tysięcy z 400 wcześniej planowanych. I również wysłuchaliśmy uzasadnienia, jak 
wiele nowych zadań będzie miał Pan Skarbnik, natomiast w autopoprawce zdejmuje Pan 
Prezydent 318 tysięcy. Jak odniesie się Pan do zadłużania miasta Płocka? Gdy obejmował 
Pan swój urząd zadłużenie wynosiło około 312 mln złotych, tymczasem na koniec 2018 
roku - zgodnie z WPF - będzie na poziomie 568 mln zł. To jest wzrost o 256 mln, co 
spowoduje osiągnięcie poziomu 68% zadłużenia. Bardzo praktyczne stało się przeliczanie 
zadłużenia na jednego mieszkańca, więc policzmy - w 2010 na płocczaninie przy 
założeniu statystycznym ilości mieszkańców na poziomie wówczas 126 tysięcy spoczywał 
dług około 2.480 złotych, tymczasem biorąc pod uwagę koniec 2014 roku i założenie 122 
tysięcy mieszkańców ten dług na 1 mieszkańca wzrósł już do kwoty 3.856 złotych. 
Niestety nie mamy możliwości podania ilości mieszkańców na 2018 rok, ale biorąc pod 
uwagę dzisiejszą ilość, choć jak już na początku wspomniał w wystąpieniu, przy 
praktycznie żadnym zaangażowaniu Prezydenta w zakresie zachęcenia mieszkańców do 
pozostania w naszym mieście liczba ta znacznie spadnie, ale hipotetycznie będzie to 
zadłużenie sięgające już kwoty 4.649 zł. Do zadłużenia miasta Płocka należy doliczyć 
również zadłużenie miejskich spółek - około 150 mln złotych. Nie mamy niestety 
aktualnej wiedzy co do zadłużenia spółek, gdyż Pan Prezydent z rozbrajającą szczerością 
powiedział podczas omawiania projektu budżetu, że w wakacje się dowiemy. A może czas 
spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć prawdę? Zadłużenie miasta i kolejne zaciągane 
głosami PO i PSL kredyty uniemożliwiają kolejne inwestycje, a jedynie płocczanie w 
prezencie dostają kolejne raty do spłaty. Jako Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości 
złożyliśmy swoje propozycje do budżetu miasta Płocka na ręce Pana Prezydenta na rok 
2016. Niestety nie spotkały się z Pana uznaniem i nie znalazły się w budżecie miasta 
Płocka i jego autopoprawce na 2016 rok. Prawo i Sprawiedliwość to największy klub w 
Radzie Miasta. Za nami, za każdym Radnym, stoją nie tyle obietnice, co potrzeby 
mieszkańców naszego miasta. Ignorowanie naszego głosu, ignorowanie naszych 
wniosków to ignorowanie interesów płocczan, których reprezentujemy. Uleganie kilku 
Radnym, ich ambicjom i wnioskom faworyzującą tylko część mieszkańców, to nic innego 
jak tylko polityczne wyrachowanie mające zapewnić poprawny wynik głosowania. Nie ma 
to się w ogóle do zrównoważonego rozwoju, do pomysłu na Płock, do globalnego rozwoju 
całego miasta popartego szerokim spojrzeniem na sprawy naszego grodu. Wielokrotnie 
podkreślał Pan, Panie Prezydencie, że działa Pan na rzecz mieszkańców, a nie na 
podstawie szyldu partyjnego, bo tak nie powinien działać samorząd. Jak w związku z tym 
mamy odbierać jedną z mniejszych inwestycji, realizację ulicy Okopowej w Radziwiu, 
która była zaplanowana na 2015 rok na kwotę 500 tysięcy złotych, po czym wykreślono 
ją w trakcie realizacji finansów w bieżącym roku? Tymczasem w momencie 
zainteresowania realizacją tej inwestycji radnych opozycyjnych poinformował Pan nas, że 
będzie realizowana, ale w 2023 roku. Po co w związku z tym było robić nadzieję 
mieszkańcom, skoro w konsekwencji potraktowaliście ich Państwo bardzo lekceważąco? 
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Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka negatywnie oceniają projekt 
budżetu miasta, który został nam zaprezentowany na rok 2016. Natomiast chciałabym 
Państwu jeszcze przedstawić wnioski do budżetu na rok 2016, które nie spotkały się z 
akceptacją Prezydenta Miasta Płocka, a dotyczą one spraw i przedmiotu omawiania z 
mieszkańcami. WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka 
do budżetu miasta Płocka na 2016 rok. Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu 
na 2016 rok pn. „Przebudowa ulicy Polnej” z następującym opisem w ramach zadania: w 
2016 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna oraz nastąpi rozpoczęcie 
realizacji zadania. Wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o ogłoszenie 
przetargu i rozpoczęcie robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 
2017 w związku z zapisami w WPF na lata 2016-2034. Zgodnie z planem WPF zostały 
zaplanowane środki na rok 2017 i 2018. Kolejny wniosek. Wprowadzić nowe zadanie do 
projektu budżetu na 2016 rok pn. „Poprawa nawierzchni ul. Browarnej” z kwotą 100.000 
złotych i następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie wykonane 
utwardzenie nawierzchni ul. Browarnej. Źródło finansowania: Zadanie 01/SM/G Straż 
Miejska z kwotą 100.000 złotych. Kolejny wniosek. Wprowadzić nowe zadanie do 
projektu budżetu na 2016 rok pn. „Budowa ulicy Banacha wraz z infrastrukturą” z kwotą 
250.000 złotych i następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie 
wykonana dokumentacja techniczna zadania. Źródło finansowania: Zadanie 01/SM/G 
Straż Miejska z kwotą 250.000 złotych. Kolejny wniosek. Wprowadzić nowe zadanie do 
projektu budżetu pn. „Remont ogrodzenia, zakup wyposażenia placu zabaw oraz budowa 
nowego śmietnika Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku”, z kwotą 265.000 złotych i 
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie wykonany remont 
ogrodzenia, wyposażenie placu zabaw oraz zbudowany zostanie nowy śmietnik dla 
Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku. Źródło finansowania: Zadanie 01/WOPIV/G 
Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy–Miasto 
Płock i Urzędu Miasta Płocka, kwota 265.000 złotych. Kolejne zadanie. Przesunąć 
dokończenie realizacji zadania w latach 2016-2018 zamiast 2017-2019 pn. „Budowa ulic: 
Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, 
Rozego” z odpowiednimi kwotami, w roku 2016 kwota 1.000.000 złotych, w latach 
następnych zgodnie z WPF na 2017 kwota 1 mln zł, na 2018 4 mln złotych i 
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie kontynuowana realizacja 
inwestycji. Źródło finansowania: Zadanie 01/BON/I/G Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami, wykupy do zasobu gminy z kwotą 1.000.000 złotych. Kolejny 
wniosek. Wprowadzić nowe zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórze 
(brakującej sieci m.in. w tzw. sięgaczu ul. Podgórze)” z kwotą 100.000 złotych i 
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie wykonana dokumentacja 
techniczna oraz rozpoczęcie zadania. Źródło finansowania: Zadanie 01/WOPIV/G 
Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy–Miasto 
Płock i Urzędu Miasta Płocka, kwota 100.000 złotych. Kolejne zadanie. Wprowadzić nowe 
zadanie do projektu budżetu „Budowa oświetlenia terenu w obrębie działek o nr: 98/11, 
98/23, 98/33” z kwotą 150.000 złotych i następującym opisem: w ramach powyższego 
zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna montażu oświetlenia oraz nastąpi 
rozpoczęcie zadania. Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i 
Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki – promocja miasta 
Płocka z kwotą 150.000 złotych. Kolejne nowe zadanie wprowadzić do budżetu: 
„Wymiana oświetlenia wzdłuż ul. Lachmana” z kwotą 150.000 złotych i następującym 
opisem: w ramach powyższego zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna 
montażu oświetlenia oraz nastąpi rozpoczęcie zadania. Źródło finansowania: Zadanie 
01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i 
Turystyki – promocja miasta z kwotą 150.000 złotych. Kolejne nowe zadanie: „Remont 
ul. Wyszogrodzkiej II etap od Spółdzielczej do Al. Kilińskiego” z kwotą 1.000.000 złotych 
i następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie kontynuowany remont 
ul. Wyszogrodzkiej II etap. Źródło finansowania: Zadanie 03/WSBIII/D/G Wydział Skarbu 
i Budżetu – Oddział Budżetu – rezerwy budżetowe z kwotą 1.000.000 złotych, w opisie 
rzeczowym zdejmuje się środki z rezerwy ogólnej. Kolejny nowy wniosek, nowe zadanie 
– wprowadzić nowe zadanie pn.: „Zakup łodzi 8-osobowej dla Płockiego Towarzystwa 
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Wioślarskiego” z kwotą 100.000 złotych i następującym opisem: w ramach powyższego 
zadania zostanie zakupiona 8-osobowa łódź dla PTW. Źródło finansowania: Zadanie 
02/WOPI/G Wydział Organizacyjny – Oddział Organizacji i Kadr – obsługa sekretarsko-
asystencka Prezydenta, jego Zastępców i Sekretarza Miasta z kwotą 100.000 złotych. 
Kolejne nowe zadanie: „Budowa ulicy Reja” z kwotą 100.000 złotych i następującym 
opisem: w ramach powyższego zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/SM/G Straż Miejska z kwotą 100.000 złotych. Kolejne 
zadanie, wniosek: Zagwarantować w budżecie miasta Płocka na 2016 rok podwyżki płac 
dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowo-wychowawczych w 
wysokości 2 mln złotych. Źródło finansowania: Zadanie 02/BIS/I/P Budowa obwodnicy 
północno-zachodniej, kwota 2 mln złotych. Tutaj mamy 53 miliony. Kolejne zadanie 
wprowadzić do budżetu na 2016 rok pn.: „Przebudowa zaplecza sportowego przy 
Gimnazjum nr 5 w Płocku” z kwotą 400.000 złotych i następującym opisem: w ramach 
powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna i rozpoczęcie 
realizacji zadania. Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i 
Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki – promocja miasta z 
kwotą 400.000 złotych. Kolejne nowe zadanie: „Remont ulicy Kredytowej”  - tu mam 
nadzieję, że Pan Radny Michał Sosnowski słuchając wystąpienia poprze ten wniosek, bo 
bardzo mu zależy na remoncie ulicy Kredytowej - z następującym opisem: w ramach 
zadania w 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna oraz nastąpi 
rozpoczęcie realizacji zadania z kwotą 800.000 złotych. Wnioskujemy, nie zdejmujemy, 
wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie 
robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2017 w związku z zapisami 
w WPF na lata 2016-2034. Kolejne zadanie, nowe pn.: „Budowa ul. Harcerskiej – etap od 
ul. Wyszogrodzkiej do skrzyżowania ulic Leszczynowa i Łamana z ul. Harcerską” z kwotą 
500.000 złotych i następującym opisem: w ramach powyższego zostanie rozpoczęte 
zadanie. Źródło finansowania: Zadanie 01/WOPIV/G Przygotowanie umów i świadczenie 
pomocy prawnej na rzecz organów Gminy–Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka, kwota 
500.000 złotych. Kolejne nowe zadanie do projektu budżetu: „Remont boiska sportowego 
przy Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku” z kwotą 100.000 złotych i następującym 
opisem: w ramach powyższego zadania zostanie wykonany remont boiska. Źródło 
finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji, 
Współpracy z Zagranicą i Turystyki – promocja miasta Płocka z kwotą 100.000 złotych. 
Kolejne nowe zadanie: „Remont al. Roguckiego” z następującym opisem: w ramach 
zadania w 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna oraz nastąpi 
rozpoczęcie realizacji zadania. Wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o 
ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania 
finansowego w 2017 w związku z zapisami w WPF na lata 2016-2034. Jak się nie mylę w 
2017-2018 zaplanowano łączną kwotę 4 mln zł, czyli są środki zaplanowane na tą 
inwestycję. Wprowadzić kolejne zadanie do projektu: „Budowa ul. Ziołowej wraz z 
brakującą infrastrukturą oraz oświetleniem” z kwotą 50.000 złotych, już w 2016 roku 
oczywiście. W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja 
techniczna. Źródło finansowania: Zadanie 01/WOPIV/G Wydział Organizacji i Procesów 
Pracy – Oddział Umów i Regulacji Prawnych z kwotą 50.000 złotych. Kolejne nowe 
zadanie: „Wykonanie nowego parkingu przy ul. Norwida 7 na działce nr ewid. 4/21” z 
kwotą 200.000 złotych i następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie 
opracowana dokumentacja techniczna i rozpoczęcie realizacji zadania. Źródło 
finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji, 
Współpracy z Zagranicą i Turystyki – promocja miasta Płocka z kwotą 200.000 złotych. 
Kolejne nowe zadanie wprowadzić do budżetu pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych 
na Osiedlu Miodowa Jar – etap IV” z następującym opisem: w ramach zadania w 2016 
roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji 
zadania. Wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o ogłoszenie przetargu i 
rozpoczęcie robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2017 roku w 
związku z zapisami w WPF na lata 2016-2034. Z tego, co pamiętamy, w 2017-2019 jest 
zaplanowana kwota 19 mln złotych. Kolejne nowe zadanie: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Raczkowizna wraz z sięgaczem” z kwotą 100.000 złotych i 
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następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie wykonana dokumentacja 
techniczna zadania. Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i 
Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki – promocja miasta 
Płocka z kwotą 100.000 złotych. Kolejny wniosek. Rozszerzyć opis do zadania na 2016 
rok pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. 
Harcerskiej – drugi pas jezdni” o: „oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania”. 
Wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie 
robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2017 w związku z zapisami 
w WPF na lata 2016-2034. Zgodnie z zapisem w WPF zostały już zaplanowane środki na 
lata 2017-2018, a w 2016 jest jedynie kwota 246 tysięcy. Kolejny wniosek, nowe 
zadanie: „Wykonanie projektu i przebudowa bloku żywnościowego w Gimnazjum nr 5 w 
Płocku” z następującym opisem: w ramach zadania w 2016 roku zostanie wykonany 
projekt przebudowy bloku żywnościowego oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania. 
Wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie 
robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2017 w związku z zapisami 
w WPF na lata 2016-2034. Kolejny wniosek do budżetu, nowy: „Budowa sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku” z następującym opisem: w ramach 
zadania w 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna oraz nastąpi 
rozpoczęcie realizacji zadania. (nieczytelny głos z sali) Nie 2016, 2017. Wnioskujemy o 
rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie robót z 
możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2017 w związku z zapisami w WPF 
na lata 2016-2034. Kolejny wniosek: zwiększyć środki finansowe w budżecie na 2016 rok  
w Dziale 803, Rozdziale  80306 z kwotą 731.000 złotych na zadanie „Wspierania płockich 
szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo-dydaktycznej”, tj. do 
kwoty 800.000 złotych. W ramach zwiększenia środków finansowych nastąpi 
informatyzacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na kwotę 350.000 
złotych, zakup książek dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na kwotę 100.000 
złotych, pozostałe środki stanowić będą dofinansowanie pozostałych uczelni wyższych. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/BON/I/G Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
wykupy do zasobu gminy z kwotą 731.000 złotych. Wprowadzić nowe zadanie do 
projektu budżetu na 2016 rok pn. „Budowa ulicy Ruczajowej” z kwotą 250.000 złotych i 
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostaną rozpoczęte prace 
inwestycyjne budowy ulicy Ruczajowej. Źródło finansowania: Zadanie 01/BON/I/G 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykupy do zasobu gminy z kwotą 250.000 
złotych. Kolejny wniosek. Wprowadzić nowe zadanie: „wykonanie projektu technicznego 
budowy świetlicy osiedlowej na terenie Osiedla Góry” z kwotą 60.000 złotych i 
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie opracowana koncepcja i 
dokumentacja techniczna budowy świetlicy osiedlowej na terenie Osiedla Góry. Źródło 
finansowania: Zadanie 01/WPRII/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział Informacji 
Miejskiej – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka z kwotą 60.000 złotych. Kolejne nowe 
zadanie: „Budowa wraz z oświetleniem ul. Flisackiej” z następującym opisem: w ramach 
zadania w 2016 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna budowy ulicy 
Flisackiej wraz z oświetleniem na kwotę 90.000 złotych. Źródło finansowania: Zadanie 
02/WIRIII/I/G Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą 
podziemną, kwota 90.000 złotych. Kolejne nowe zadanie: „Odbudowa boisk szkolnych 
oraz remont ogrodzenia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich” z następującym opisem: 
w ramach zadania zostaną odbudowane tereny boisk oraz zostanie wykonany remont 
ogrodzenia szkoły na kwotę 200.000 złotych. Źródło finansowania: Zadanie 
02/WIRIII/I/G Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą 
podziemną, kwota 200.000 złotych. Kolejne nowe zadanie: „Budowa łącznika od ul. 
Okopowej do ul. Wąskiej” z następującym opisem zadania: w 2016 roku zostanie 
wykonana budowa łącznika od ul. Okopowej do ul. Wąskiej na kwotę 600.000 złotych. 
Wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku, o ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie 
robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2017. Kolejny: 
zagwarantować w budżecie miasta Płocka na 2016 rok wzrost o 1% dodatku 
motywacyjnego dla nauczycieli płockich placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 
ogólnej 1,5 mln złotych. Źródło finansowania: Zadanie 02/BS/I/P Budowa obwodnicy 
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północno-zachodniej miasta Płocka, kwota 1,5  mln złotych. Wprowadzić nowe zadanie do 
projektu budżetu: „Wykonanie remontu płyty Grobu Nieznanego Żołnierza wraz z 
otoczeniem” z następującym opisem: w ramach zadania zostanie wykonany remont płyty 
Grobu Nieznanego Żołnierza na kwotę 400.000 złotych. Źródło finansowania: Zadanie 
02/WIRIII/I/G Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą 
podziemną, kwota 400.000 złotych. Wprowadzić nowe zadanie: „Oświetlenie alejek 
spacerowych na odcinku od ul. Okrzei do Domu Technika” z następującym opisem: w 
ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonanie 
oświetlenia na kwotę 600.000 złotych. Źródło finansowania: Zadanie 01/WOPIV/G 
Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy–Miasto 
Płock i Urzędu Miasta Płocka, kwota 600.000 złotych. Nowe zadanie: „Poprawa 
nawierzchni  Nowoosiedlowej i  Ciechomskiego” z kwotą 100.000 złotych i następującym 
opisem: w ramach powyższego zadania zostaną wyrównane i utwardzone nawierzchnie 
ulic Nowoosiedlowej i Ciechomskiego. Źródło finansowania: Zadanie 02/WPRII/G Wydział 
Promocji i Informacji – Oddział Informacji Miejskiej – opracowanie i realizacja działań 
związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta z kwotą 100.000 złotych. 
Ostatni wniosek. Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu: „Remont boiska 
asfaltowego przy ulicach Słodowej, Skłodowskiej i Kredytowej”  z kwotą 50.000 złotych i 
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie opracowana 
dokumentacja budowlana wykonania remontu boiska. Źródło finansowania: Zadanie 
01/WOPIV/G Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Umów i Regulacji Prawnych 
(przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz Gminy–Miasto Płock i 
Urzędu Miasta Płocka) z kwotą 50.000 złotych. Dziękuję.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Arturowi Krasowi.  
 
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panowie 
Prezydenci! Szanowni Mieszkańcy! Na początek coś z atmosfery Świąt Bożego 
Narodzenia. Cieszę się bardzo, że piszemy listy do świętego Mikołaja i ja rozumiem, że 
Pani Radna taki list napisała. Przed chwilą go właśnie nam przedstawiła. Ja bym 
proponował do tego jeszcze dołożyć, proponuję do tego jeszcze dołożyć kolejne wnioski 
na przykład też niezbędne dla miasta w dalszej perspektywie, które należałoby wykonać 
już teraz, na przykład wielopoziomowe skrzyżowanie na Stanisławówce, wielopoziomowe 
skrzyżowanie nad rondem Wojska Polskiego, trzeci most i jeszcze szereg, szereg innych 
działań, które moglibyśmy napisać w ramach listu do świętego Mikołaja i zaprosić tegoż, 
aby przyszedł do nas z wielkim workiem pieniędzy i ten worek wysypał i my wtedy to 
elegancko, szybko w ciągu jednego roku zbudujemy. Abstrahując od tego, że budowa 
tych wszystkich inwestycji w ciągu jednego roku oznaczałaby paraliż miasta. Ale myślę, 
że mieszkańcy by to przeżyli, gdyby rzeczywiście te dwa, czy trzy miliardy 
prawdopodobnie tyle – myślę, że Pan Prezydent Terebus mnie skoryguje – kosztują 
wszystkie niezbędne inwestycje w tym momencie w mieście Płocku. Natomiast my 
niestety musimy chodzić po ziemi, a chodzenie po ziemi oznacza tyle, że możemy wydać 
tylko tyle ile mamy w portfelu, ile ewentualnie możemy pożyczyć tak, aby nie psuć 
rankingu miasta, żeby nie zadłużać się na koszt przyszłych pokoleń. I tak faktycznie 
zadłużamy się na rzecz tych przyszłych pokoleń, ale w tym co robimy jest potrzeba 
trochę realizmu i nie można przedkładać potrzeby jednego osiedla ponad drugie osiedle. I 
myślę, że ten budżet, który przedstawiamy Państwu, taki właśnie jest, że każde osiedle 
ma swoją inwestycję. Są to niekiedy inwestycje na które mieszkańcy czekali od 30-40 
lat, na przykład drobiazg: chodniki przy ulicy Bartniczej. Są członkowie z rady osiedla. 
(nieczytelny głos z sali) To ja Panu Radnemu pokażę jak się spotkamy, o które chodniki 
chodzi.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę 
kontynuować. Proszę nie wdawać się dyskusję.”  
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Pan Radny Artur Kras powiedział: „Nie będę się wdawał w polemikę. W każdym razie 
uważam tak, że budżet, który został nam przedstawiony, jest budżetem realistycznym i 
budżetem na miarę naszych możliwości. Jednocześnie jest to budżet, który pozwala nam 
zaabsorbować środki unijne na które bardzo liczymy, a ponadto również jest to budżet, 
który wychodzi krok do przodu, na przykład w stronę Orlenu, bo słyszeliśmy o tym, że 
nastąpiła dobra zmiana. Teraz myślę, że Orlen się nam dołoży na przykład do stadionu 
Wisły Płock i będzie miał wtedy sztandarowy obiekt, którym będzie się mógł chwalić we 
współpracy z miastem. Także, jeśli chodzi o ten budżet, to jest również budżet, który nie 
odsuwa na plan dalszy potrzeb najważniejszych dla miasta, a taką najważniejszą 
potrzebą dla miasta tej chwili jest dokończenie obwodnicy miasta, która to obwodnica w 
zdecydowany sposób odciąży śródmieście z ruchu samochodowego. Ponadto w budżecie 
tym widzimy również obraz miasta, które będzie miastem przyjaznym dla mieszkańców. 
Miasta, w którym będą i tereny zielone, i skwery rekreacyjne, i place zabaw dla dzieci, i 
ścieżki rowerowe. I w tym budżecie jest to przedstawione w jakiejś realnej perspektywie 
- nie wszystko na raz, tylko po kolei, proszę Państwa. I ja nawołuję o to, aby zachować 
więcej umiaru, natomiast ten budżet jest budżetem dobrym i na pewno na miarę naszej 
możliwości, przy czym rating miasta również będzie zachowany po wykonaniu tego 
budżetu. Także Klub Platformy Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem tego 
budżetu. Dziękuję bardzo.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Michałowi Sosnowskiemu.  
 
Pan Radny Michał Sosnowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! 
Pani Przewodnicząca, przede wszystkim, bo ja tak ad vocem w odniesieniu do tych aluzji, 
zaczepek i uśmiechów kierowanych w nasza stronę na początku Pani wypowiedzi. 
Chciałem Pani powiedzieć, że to nie jest kampania wyborcza, tylko jedna z 
najważniejszych sesji w tym roku, jeżeli nie najważniejsza. Niech Pani uwierzy, że 
większości mieszkańców naszego miasta nie interesuje to kto z jakim szyldem wszedł i 
znalazł się w tym zacnym gremium, tym bardziej, że przecież wielu z Pani serdecznych 
kolegów startowało już z wielu różnymi szyldami politycznymi, a dzisiaj siedzicie Państwo 
razem. W Pani wnioskach pojawiają się wnioski podobne do moich. Bardzo mi się to 
podoba. Ale muszę przyznać, że przestałem słuchać po wniosku o zaprojektowanie sali 
przy Szkole Podstawowej nr 17 z tego względu, że taki projekt już istnieje. I gdyby te 
Państwa wnioski nie były tylko grą polityczną a realną odpowiedzią na zapotrzebowanie 
mieszkańców, to Pani by się udała, tak jak ja to zrobiłem, do Pani Dyrektor szkoły, 
dowiedziała się, czy ten projekt jest już i o co trzeba wnioskować. Także to jest naprawdę 
doskonały przykład i bardzo się cieszę, że Pani złożyła ten wniosek, bo już reszty nawet 
mi się nie chciało słuchać. Dalej – jeżeli Pani chce dalej brnąć w te swoje polityczne, 
personalne połajanki, to proszę bardzo. Ja też pamiętam kogo Prezydent Milewski 
zatrudniał w spółkach, choćby w piłkarskiej Wiśle Płock, za jakie pieniądze ci fachowcy 
pracowali i przede wszystkim, jakie były tego efekty. Pani wtedy mocno oklaskiwała Pana 
Prezydenta w tych działaniach. I jeszcze raz na koniec chciałbym przypomnieć, że 
jesteśmy samorządowcami, a nie politykami. Jeżeli jednak chce Pani utrzymywać taki 
styl, to mam dla Pani taki mały prezent, żeby Pani trochę przestała gwiazdorzyć i 
wywoływała tu z imienia i nazwiska te osoby, które nie mogą odnieść się do tego 
bezpośrednio.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Teraz pozwólcie Państwo, że kilka słów od siebie. Szanowni Państwo 
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Przed chwilką zobaczyłem, że mam 
momentalnie chyba jeszcze około dziesięciu przycisków włączonych, także spokojnie 
będzie jeszcze długa, długa dyskusja. Szanowni Państwo, nie istnieją budżety idealne. 
Ten również nie jest idealny. Gdybyście Państwo spytali mnie, czy jestem w pełni 
zadowolony z zapisów tego budżetu to odpowiem, że nie i zapewne każdy z Państwa tu 
obecnych na sali, łącznie z Panem Prezydentem odpowie, że w 100% nie jest zadowolony 
z zapisów tegoż projektu budżetu. Są, można powiedzieć, dwa możliwe źródła tego 
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niezadowolenia. Pierwsze prozaiczne, o którym chyba najdobitniej powiedział Pan 
Przewodniczący Artur Kras to to jakie są możliwości finansowe w skali roku. Jak Państwo 
wiecie, suma zapisanych wydatków inwestycyjnych miasta Płocka chociażby w bazie 
planowanych inwestycji miejskich, to ponad 2 miliardy złotych. Nas rocznie stać na 
wydanie, jako budżetu miasta, niespełna 10% tej kwoty i to przy dużym wsparciu ze 
strony dźwigni finansowej, zewnętrznej dźwigni finansowej. Z tego też tytułu niestety, ale 
rośnie nam zadłużenie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy też drugi powód tego 
niezadowolenia, które się może wśród nas rodzić, to jest niezadowolenie polegające na 
różnej ocenie priorytetów inwestycyjnych, różnej ocenie również priorytetów bieżących 
wydatków miasta. Dla jednych z nas najpilniejszą inwestycją w tym mieście jest budowa 
obwodnicy, dla innych nabrzeża wiślanego, dla jeszcze innych stadionu, dla jeszcze 
innych filharmonii, jedni optują za nowym basenem w pierwszej kolejności, inni za 
aquaparkiem, jeszcze inni za ścieżkami rowerowymi, za salami gimnastycznymi i za 
wieloma, wieloma innymi potrzebnymi inwestycjami w ramach tychże ponad 2 miliadrów 
złotych, które musimy ponieść, żeby to zrealizować. Ale w ciągu jednego budżetu nie 
jesteśmy w stanie tego zrealizować i stąd też to niezadowolenie bądź niepełne 
niezadowolenie, które każdy z nas w tym momencie odczuwa. Wszystkiego nie da się 
zrealizować w ciągu jednego roku. Podobnie jest z wydatkami bieżącymi. Wielokrotnie na 
tej sali mówiliśmy o tym, co jest ważniejsze. Jedni twierdzą, że sport, inni że kultura, inni 
że utrzymanie dróg, skwerów, zdrowia, oświaty, jeszcze inni wolą dopłacać do cen wody i 
ścieków, i śmieci. W tym również się różnimy. Każdy z nas ma swoją hierarchię 
priorytetów. Ale też z tego tytułu nie wszystko to może znaleźć się w budżecie i dlatego 
też te nasze nie w pełni zadowolenie. Analizując całokształt przedłożonego budżetu, 
gdyby ktoś mnie spytał w jakim zakresie ja jestem zadowolony z tych zapisów, tak 
szacuję, że może 70%, może 80%. I pewnie na tym polega nasz dylemat, że niektórzy z 
nas są zadowoleni w 90% z tych zapisów, niektórzy w 80%, niektórzy w 70%, ale są i 
tacy, którzy są zadowoleni w 20%, 30%, może 40% i to jest też nasz dylemat przed 
którym będziemy stawać w momencie podnoszenia ręki i przyciskania odpowiedniego 
przycisku. Teraz krótko powiem, Panie Prezydencie, o tym co mi się nie podoba w tym 
budżecie, co zresztą sygnalizowałem. Ale mówię to z pełną świadomością tego, że nie ma 
budżetów idealnych, w którym każdemu 100% się spodoba. Pierwsza rzecz, która mi się 
nie podoba, o której mówię z tej mównicy wielokrotnie od lat, to jest opóźnienie w 
realizacji drugiego pasa ulicy Wyszogrodzkiej. Według mnie jest to jedna z wizytówek 
naszego miasta, swoisty witacz naszego miasta, który musimy jak najszybciej jednak 
zrealizować. Znajduję tylko jedno usprawiedliwienie w spowalnianiu – takie poważne 
usprawiedliwienie – w spowalnianiu tej inwestycji, a mianowicie toczące się rozmowy z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i nadzieje, cały czas duże nadzieje, na 
to, że Generalna Dyrekcja dofinansuje drogę, która jest drogą krajową. Drugi powód 
niezadowolenia to jest najbardziej wstydliwe – według mnie – na dzień dzisiejszy po 
wybudowanym dworcu kolejowym miejsce w mieście Płocku, czyli Nowy Rynek. Musimy 
szybko – uważam – doprowadzić, przy udziale profesjonalistów a nie radnych, 
profesjonalistów, do zagospodarowania tego terenu, bo naprawdę zniknął dworzec, ale 
jeżeli ktoś z gości, ale nie tylko gości, my również przejeżdżamy główną arterią 
komunikacyjną, czyli Alejami Kobylińskiego, to – po pierwsze – Nowy Rynek, a poza tym 
sąsiedztwo tego Nowego Rynku, czyli południowa część Alei Kobylińskiego od 
Łukasiewicza do młyna, nie przynosi nam chluby i musimy – uważam – w szybkim czasie 
przystąpić do modernizacji tego terenu. Nie podoba mi się również – i to mówiłem na tej 
sali wielokrotnie – wysoka kwota, którą wydajemy na festiwale. Ja rozumiem, że 
musieliśmy, czy przez lata, przez pierwsze lata było takie nastawienie, żebyśmy 
promowali marki festiwalowe na etapie promocji, promocja kosztuje, natomiast my już 
mamy kilka marek festiwali wypromowanych i w mojej ocenie najwyższa pora, żebyśmy 
większy koszt, czy większy ciężar finansowania tych festiwali starali się przerzucić na 
prywatnych organizatorów. I na koniec jeszcze jeden zapis, który znalazł się w budżecie 
miasta Płocka 2016, ale który budzi moje mieszane uczucia, o czym zresztą też Panu 
Prezydentowi już sygnalizowałem, a mianowicie śmieszna, malutka, stosunkowo malutka, 
a jednak ważna dla mieszkańców inwestycja – chodnik łączący osiedle Podolszyce 
Południe i osiedle Imielnica. Po raz trzeci w budżecie miasta Płocka ten zapis znajduje 
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się. Dwukrotnie, mimo iż taki zapis w latach minionych był w ciągu roku, inwestycja ta 
została wykreślana z budżetu miasta. Ja mam nadzieję, że do trzech razy sztuka, Panie 
Prezydencie i że tym razem się uda. Reasumując, tak jak powiedziałem wcześniej, mój 
poziom zadowolenia z zapisów budżetu miasta Płocka 2016 oceniam na 70-80%, ale 
mając na uwadze przede wszystkim możliwości finansowe budżetu miasta Płocka, 
możliwości finansowe skarbu miasta, zagłosuję za tym budżetem. Dziękuję bardzo. 
Według kolejności zgłoszeń jest teraz Pan Prezydent, ale ja bym prosił Pana Prezydenta o 
ustąpienie miejsca. Jeszcze widzę raz, dwa, trzy, czwórka radnych. Jeżeli Pan Prezydent 
chce, to według kolejności zgłoszeń proszę. W takim razie Pan Przewodniczący Wojciech 
Hetkowski.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Wojciechowi Hetkowskiemu.                                                                 
 
Pan Radny Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: 
„Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Ja myślę, że najbardziej 
niezadowoloną osobą z tego budżetu - taką tezę sobie postanowiłem nieśmiało postawić - 
to jest Prezydent Nowakowski, który pewnie chciałby spełnić wszystkie oczekiwania, 
które tutaj każdy z nas zgłasza, z każdy z nas radnych, każdy z nas członków rad osiedli, 
każdy z nas płocczan odwiedzających urząd w każdej chwili, każdy z nas z problemami, 
które są hiperważnymi, każdy z nas z pomysłem na strategiczny rozwój miasta, każdy z 
nas z pomysłem na rozwój, na ilość miejsc pracy i na wiele, wiele innych rzeczy, które 
pewnie jako Prezydent Miasta posiadający mandat społecznego zaufania chciałby spełnić. 
Nie może tego spełnić, bo nie jest świętym Mikołajem, ani nie posiada czarodziejskiej 
różdżki. Musi poruszać się w określonych realiach i wybierać to co w danej chwili jest 
najważniejsze, to co jest najbardziej ekonomicznie uzasadnione i to co w danej chwili 
przynosi najbardziej namacalne efekty, dające perspektywy tego miasta. Ja również będę 
niestety tym elfem, który tutaj przyszedł z pewnymi pomysłami, z pewnymi problemami, 
które zgłaszają mieszkańcy. Nie są one wielkie. Też czekają wiele, wiele lat. Mam 
obietnicę, że one znajdują się w budżecie, natomiast bardzo by mi na tym zależało, żeby 
one znalazły się w zapisie konkretnym, niepozostawiającym wątpliwości. Po pierwsze 
bardzo dziękuję za parking na ulicy Batalionu Parasol. Ja tym problemem interesowałem 
się już od roku 2014. Złożyłem kilka interpelacji w tej sprawie, a także próbowałem 
zachęcić do realizacji tego zadania osoby odpowiedzialne za to w mieście. Dziękuję, że to 
się znalazło. Jest to inwestycja bardzo potrzebna. Chciałbym z kolei, żeby w sposób 
jednoznaczny znalazł się zapis mówiący o zainteresowaniu miasta realizacją terenów 
sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Podolszyce Północ. Jest to wielkie osiedle. Jedno z 
największych, jeśli nie największe, w Płocku, gdzie tych terenów sportowo-rekreacyjnych 
w tej chwili zdecydowanie jest za mało. Można powiedzieć wręcz - nie licząc terenów 
szkolnych - że ich nie ma. Chodzi tam o zrobienie pewnego planu zagospodarowania w 
konsultacji społecznej z mieszkańcami Podolszyc, pokazanie co tam może powstać i 
czego oczekują mieszkańcy. Ja jestem po rozmowach z radą osiedla. Tam nie ma parcia 
polegającego na tym, że narysujemy na mapie i natychmiast zaczniemy to realizować, że 
natychmiast zaczniemy realizować filię młodzieżowego domu kultury, że natychmiast 
przy okazji zaczniemy realizować dom dziennego pobytu dla sporej grupy ludzi starszych, 
którzy tam zamieszkają i wiele, wiele innych rzeczy. Ale zajmijmy się tym terenem, bo 
nie przynosi on splendoru miastu kompletnie. Wygląda jak jakiś teren w jakimś dzikim 
kraju, gdzie na środku znajduje się imponująca góra, o której my mieszkańcy Podolszyc 
wiemy, że to jest górka saneczkowa, która w naszych warunkach klimatycznych sprawia 
wrażenie jakiejś pozostałości po jakiejś fatalnej budowie, gdzie nie miano środków na to, 
żeby to wywieźć. Nie jestem oczywiście przeciwnikiem, nie jestem zwolennikiem 
wyrzucenia tej górki, bo ona jest tam rzeczywiście potrzebna. Drugi temat z tym 
związany to jest ciąg pieszy od ulicy Hubalczyków, od tamtej części Podolszyc najogólniej 
mówić, w kierunku do Parku Północnego, kościoła oraz gimnazjum oraz dalej w kierunku 
Zielonego Jaru i terenów rekreacyjnych na Zielonym Jarze. Nie myślę tutaj tylko o tym 
zbudowanym niedawno parku. To czeka naprawdę już tyle lat. Chciałbym – to co dziś 
powiedziałem na Komisji Inwestycji – chciałbym, żeby każdy z nas wczuł się w los matki 
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z dzieckiem na wózku, czy prowadzącej małe dziecko, czy dziadka, czy babci idącej tam 
na spacer w warunkach takich, kiedy spadnie śnieg, kiedy jest mokro, kiedy są roztopy i 
nawet tak jak jest dzisiaj teraz. Chciałbym poprosić o to, żeby ten temat znalazł swoje 
odbicie w wyraźnym zapisie budżetowym i żebyśmy mogli myśleć o jego realizacji. Teraz 
tak, moje uwagi krytyczne do tego budżetu, bo – tak jak powiedziałem – każdy z nas na 
pewno te uwagi krytyczne ma. Dostrzegam w nim następujące braki. Mówię to jako 
radny, mam nadzieję, myślę że nie przesadzę, jako człowiek z dosyć dużym 
doświadczeniem, ale także jako członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To jest sprawa 
budowy mieszkań. Niestety muszę powiedzieć, że propozycja budżetu na rok 2016- 
chyba, że gdzieś to jest poukrywane w taki sposób, że ja nie potrafię tego odnaleźć, jest 
daleko niezadowalająca. Pokazuje się w zasadzie jeden, jedyny budynek gdzieś tam na 
ulicy Sienkiewicza. Ja nie będę pytał o koszt budowy metra, bo do tego to ja sobie dojdę 
w trakcie realizacji tego budżetu w ciągu tego roku. Nie będę się pytał o efektywność 
realizacji tego typu inwestycji i tym podobne. Tych mieszkań jest za mało. Kolejka jest 
szalona. Myślę tutaj o ogromnej rzeszy ludzi pauperyzującego się społeczeństwa, 
oczekujących na mieszkania socjalne i nie mam tutaj na myśli osób z marginesu 
społecznego, z którymi nikt nie chce tak naprawdę mieszkać. Myślę tu również o 
mieszkaniach komunalnych, w tym także dla ludzi młodych. Program mieszkaniowy w 
Płocku nie jest programem dobrym. Wymaga on na pewno przyjrzenia się i popatrzeniu 
na to z punktu widzenia innych warunków realizacyjnych i finansowych, i możliwości 
pozyskiwania tych mieszkań, a także nowych form, które się w tym zakresie otwierają. 
Wiąże to się również z problemami rewitalizacji Płocka. Niestety jakoś nie potrafiłem 
znaleźć sumy w budżecie, która byłaby satysfakcjonująca i która chciałaby nam pokazać, 
że rzeczywiście idzie to w takim kierunku w jakim chcielibyśmy pójść, chociaż oczywiście 
wielkim sukcesem – i o tym powiem w dalszej części – są ogromne środki finansowe na 
coś niezwykle potrzebnego dla miasta, czym jest zagospodarowanie nabrzeża wiślanego, 
z kilku punktów widzenia. Po pierwsze, że to jest wizytówka Płocka, miejsce wypoczynku, 
że jest to doskonałe miejsce na promocję miasta Płocka. Ale proszę zwrócić uwagę na to, 
że wiążę to się także z niewątpliwym powstawaniem nowych miejsc pracy, chociażby w 
obiektach, które czekają tam na swoją realizację. Są prywatni właściciele obiektów, czy 
prywatni właściciele działek, którzy chcieliby tam realizować swoje pomysły gospodarcze, 
ale nie mogą tego robić chociażby ze względu na, że ten teren jest w ogóle do tego typu 
działań nieprzygotowany. I wrócę znowu do tej rewitalizacji. Dużo nam – myślę – dały 
warsztaty, które tutaj były organizowane przy udziale Gazety, które myślę, że wielu 
osobom uczestniczącym w tych warsztatach, a uczestniczyło w nich wiele, pokazały jakby 
nowe światło i nowe możliwości. Musimy wrócić do tego tematu, bo jeśli my nie 
rozpoczniemy rewaloryzować substancji materialnej, która tam się znajduje, to żaden 
miękki program, żaden pomysł, żaden streetworker ani nikt inny po prostu w tym nie 
pomoże. Jest mnóstwo różnych pomysłów, mnóstwo różnych problemów. Zresztą tutaj 
nawet miałem okazję kiedyś w pewnym gronie na ten temat rozmawiać. Musimy zmienić 
to podejście, bo jeśli będziemy tą rewaloryzację prowadzili – mówię tutaj o tej części 
materialnej – tylko i wyłącznie w oparciu o nasze spółki komunalne, to zapomnijmy o 
tym, to ten jeden budynek, który będzie powstawał w ciągu roku będzie stał w rażącej 
sprzeczności do ogromnej ilości tych budynków, które ulegają dekapitalizacji. 
Przejeźdźmy się ulicą Sienkiewicza – jest to dramat. Przejeźdźmy się ulicą Kwiatka – jest 
to dramat. Przejdźmy się niestety po Starym Rynku i zobaczmy, że to jest dramat i to 
część rzeczy leży niestety również po naszej stronie jako miasta. Wyłączam z tego 
budynki prywatnego na którymi też trzeba byłoby się zastanowić w jaki sposób do tego 
tematu podchodzić. Kolejny temat to są sprawy związane z domami dziennego pobytu. 
Dobrze, że to się w budżecie pokazało. Jednak wydaje mi się, że jest to dużo za mało. W  
tej chwili problem ludzi starych, samotnych, ludzi poszukujących swojego zajęcia z dnia 
na dzień staje się coraz większy i w związku z tym proponowałbym, żeby domy 
dziennego pobytu powstawały nie tylko na ulicy Otolińskiej, ale żeby również była próba 
znalezienia w budżecie, w pracach w realizacji tego budżetu w roku 2016 i w normalnym 
funkcjonowaniu nas jako radnych i Urzędu Miasta Płocka, żeby znalazły się kolejne 
lokalizacje. Taką lokalizacją niewątpliwie jest osiedle Borowiczki, gdzie od wielu, wielu lat 
o tym się mówi, gdzie jest taka potrzeba, być może nawet w najbliższym czasie wytworzy 
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się taka lokalizacja. Jest to osiedle Podolszyce i parę innych. Chciałbym, żeby ten temat 
był potraktowany zgodnie z oczekiwaniami coraz większej grupy mieszkańców Płocka. I 
również problemy dotyczące oświaty, z jednej strony czapki z głów za wielkie inwestycje 
w obiekty oświatowe, zaczynając od budowy nowych obiektów – myślę o przedszkolach, 
żłobkach – rozbudowie, modernizacji szkół, uzupełnianiu ich bazy, ale niestety myślę, że 
również i tu mamy niedosyt - i mówię to jako przedstawiciel Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej - w podejściu do wynagradzania pracowników oświaty. Ja wiem, że tam 
te wskaźniki wychodzą całkiem nieźle, że są te średnie płace, rzeczywiście mogą robić 
wrażenie. Niestety średnia ma to do siebie, że jest średnią pokazującą pewną wypadkową 
pomiędzy bardzo dobrze zarabiającymi, czego nikt nie kwestionuje i ludźmi, którzy 
zarabiają mało. A inwestycja w młodzież to jest właśnie zaangażowany nauczyciel, to jest 
nauczyciel dobrze zmotywowany do swojej pracy, choć tutaj również szacunek – muszę 
to wyraźnie w tym kontekście powiedzieć – dla władz miasta Płocka, które nie idą po 
najmniejszej linii oporu polegającej na tym, że oto czyścimy struktury, powiększamy 
mechanicznie klasy, likwidujemy niepotrzebne oddziały, czy nawet likwidujemy szkoły po 
to, żeby osiągać tą racjonalizację, która być może z punktu widzenia ekonomicznego jest 
hiperuzasadniona, ale z punktu widzenia społecznego jest nie do przyjęcia. I chwała za 
to, że u nas w Płocku potrafiono znaleźć takie rozwiązania, które nie są zbyt mocno 
dotkliwe, biorąc szczególnie pod uwagę to, co nas czeka w aspekcie zapowiadanej 
reformy szkolnictwa, chociażby w aspekcie likwidowanych gimnazjów, która będzie 
wielkim problemem miasta i nie wiem, czy nie powinniśmy nad tym tematem również 
przy okazji tego budżetu, jeśli chodzi o planowanie działań w tym zakresie, pomyśleć. 
Kolejna historia. Chciałbym teraz już przejść do bardziej ogólnych spraw. To jest przede 
wszystkim robienie cały czas przy każdym budżecie i przy każdej nadarzającej się okazji 
czegoś dramatycznego z zadłużenia miasta. Rzeczywiście ono nie jest małe, ale mieści 
się doskonale we wszystkich wskaźnikach, które są tutaj pokazywane. Ono doskonale 
mieści się również we wszystkich rankingach z jakimi mamy do czynienia. Straszenie tym 
długiem nie znajduje jednocześnie jakby odzwierciedlenia w dalszym sposobie myślenia, 
bo ja nie słyszałem dzisiaj wśród osób zabierających głos i które narzekały na to wysokie 
zadłużenie, żeby pokazać co powinniśmy zrobić, żeby to zadłużenie zmalało. Możemy 
oczywiście to zrobić w bardzo prosty sposób i mogliśmy nie dopuścić do tak wysokiego 
zadłużenia rezygnując z bardzo wielu niezwykle potrzebnych dla miasta inwestycji, 
zaciągając na ich realizację kredyty bądź zaciągając kredyty na to, żeby mieć wkład, 
udział własny w dotacjach, które otrzymujemy z Unii Europejskiej. Chcę pokazać jeden 
wskaźnik, że o ile w 2010 roku byliśmy chyba gdzieś około 38 miejsca, jeśli chodzi o 
wykorzystywanie środków zewnętrznych, środków zagranicznych, tak jak to pisze w tym 
opracowaniach, dzisiaj jesteśmy na miejscu bodajże 20., a płockie spółki komunalne 
znajdują się bodajże na 6. miejscu, jeśli chodzi o to zadłużenie. Podejmowaliśmy 
wspólnie na tej sali wybór, szczególnie ci, którzy głosowali za zaciąganiem kolejnych 
zobowiązań, żebyśmy ustawili się w kolejce po te fundusze unijne, żeby dostać szansę na 
zrealizowanie zadań strategicznych takich jak chociażby obwodnica płocka, która bez 
udziału funduszy unijnych by nie powstała. Zresztą nie wyobrażam sobie również, żeby 
nagle tych funduszy nie było, żeby ta obwodnica Płocka nie była rozpoczęta do realizacji, 
bo z nią się wiąże wiele spraw. Po pierwsze to jest komfort mieszkańców. Kolejność jest 
przypadkowa. Po drugie – bezpieczeństwo miasta zagrożonego istnieniem tutaj 
ponadnormatywnej ilości zakładów szczególnego ryzyka. Po trzecie – realizacja tej 
inwestycji już teraz zaczyna nam się spłacać chociażby w postaci nowych terenów pod 
inwestycje. Zakładam się z każdym, że gdyby nie realizacja ulicy Targowej, też 
realizowanej przecież przy użyciu środków unijnych, której można było nie realizować 
przestrzegając literalnie wskaźnika, o którym się może mówi, że będzie 15%-owy, do 
czego jeszcze za chwilę wrócę, gdyby nie była perspektywa drugiego etapu obwodnicy, 
nie sądzę, żeby CNH pchało się tutaj w to miejsce, które tak naprawdę w pewnym 
momencie było odcięte od świata, bez możliwości komunikowania z ważniejszymi 
układami komunikacyjnymi. Można byłoby oczywiście nie zrealizować ulicy Dobrzyńskiej i 
Traktowej, która jak zmieniła miasto Płock to wiedzą ci, którzy w godzinach szczytu 
tamtędy jeżdżą. Zmieniła możliwość dojazdu do szpitala, zmieniła możliwość dojazdu do 
Orlenu i nie tylko w aspekcie komfortu kontrahentów Orlenu, czy mieszkańców, ale także 
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poczucia bezpieczeństwa, które miało tutaj miejsce. Nie możemy sobie pozwolić na to, 
żebyśmy odstąpili dzisiaj od… żebyśmy zgodzili się na brak środków finansowych 
pozwalających na wkład własny. I teraz przejdę do tego 2019 roku, który tutaj się 
pokazał. Proszę Państwa, możemy mieć świadomość tego, że do 2019 roku te największe 
osiągalne w warunkach Płocka jako miasta samodzielnego bytu ekonomicznego my 
większość tych inwestycji wtedy już będziemy mieli zamkniętych przy wykorzystaniu 
ogromnej ilości środków finansowych, których byśmy nie dostali. Ja znam jedno miasto – 
rozmawiałem zresztą z zarządzającym tym miastem, który pochwalił się, że jego 
zadłużenie, tego miasta, wynosi 15%. Chciałem powiedzieć: co widać, słychać i czuć 
jadąc ulicami tego miasta i obserwując co w tym mieście się dzieje. Skończymy 
największe zadania i wówczas zaczniemy spłacać to co dzisiaj zaciągamy. Ale przypomnę 
teraz jeszcze – realizujemy to ze środków zewnętrznych, ze środków pozyskiwanych. A 
już straszenie ludzi tym, że będą to spłacać nasze dzieci, wnuki, prawnuki, jest zupełnie 
nieuprawnione, bo nie ma takiej technicznej, fizycznej, ani jakiejkolwiek prawnej 
możliwości, żeby jakikolwiek płocczanin ten dług spłacał. Ja nie zauważyłem w ostatnich 
latach i nie widzę również tego w budżecie 2016 roku, żeby środki zaciągnięte na 
dodatkowe zobowiązania były środkami przeznaczanymi na jakąś nadmierną 
konsumpcję. A nawet, gdyby tak było, to przecież też nie możemy chyba dopuścić do 
sytuacji takiej, że kilkanaście tysięcy młodych płocczan będzie odciętych od możliwości, 
nie wiem, kultury, rozrywki, sportu, wypoczynku. I dlatego ja dosyć spokojnie podchodzę 
i do tego zadłużenia i do perspektyw tego zadłużenia i do tego, co się być może za kilka 
lat tutaj będzie działo. Musimy dbać o zrównoważony rozwój i ten zrównoważony rozwój 
ja w tym budżecie widzę. Widzę duże inwestycje strategiczne, chociażby tą obwodnicę. I 
widzę także to, że na przykład w Borowiczkach realizowane są dwa duże przedsięwzięcia, 
jakim jest remont ulicy Harcerskiej i remont ulicy Borowickiej, które są strategiczne dla 
tego osiedla, ponieważ od ulicy Borowickiej, tak naprawdę, zależy wszystko, a robienie 
innych bocznych uliczek bez rozwiązania tego tematu wydawałoby mi się lekko 
nietrafione i chybione. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć o tym, że mamy dwie 
możliwości jako radni – albo powiedzieć, że wszystko okej i super i zgadzamy się z tym, 
albo powiedzieć, że brakuje tego, brakuje tamtego, natomiast bądźmy wtedy 
konsekwentni i nie mówmy, że dług rośnie, bo jeśli mamy oczekiwania i żądania, to te 
oczekiwania i żądania muszą być poparte określonym źródłem, czy zastrzykiem środków 
finansowych na realizację tych przedsięwzięć. Kredyt, proszę Państwa, istnieje jako 
pewien instrument finansowy, istnieje od VI wieku przed naszą erą, czy naszej ery i stał 
się metodą, czy instrumentem popychającym świat do przodu. Ja powiem coś takiego - 
może przepraszam, że trochę marudzę - z punktu widzenia gospodarstwa domowego. 
Wyznaczam sobie jakiś cel – może to być, nie wiem, wyjazd na wczasy, ponieważ moja 
żona, czy ja sam, czy moje dziecko jest zmęczone, wymaga wypoczynku, a ja nie mam 
na to środków finansowych – czy w związku z tym ja muszę czekać, odkładać 5 lat na te 
wczasy, żeby ta żona moja chora, czy moje dziecko potrzebujące wypoczynku na te 
wczasy pojechało za 5 lat? Nie, mogę wziąć sobie kredyt, ona pojedzie na te wczasy i 
będziemy spłacali ten kredyt przez 5 lat zamiast po 5 latach osiągnąć sukces. 
Przepraszam, przykład jest trywialny, proszę go nie krytykować, bo mogę powiedzieć 
przykład ludzi młodych oczekujących na przykład na własne mieszkanie, czy na własny 
dom. Ci ludzie mają czekać i odkładać do tej przysłowiowej skarpetki przy stopie 
oprocentowania lokaty na poziomie 2% po to, żeby już za 25 lat zbudować sobie dom? 
Czy nie lepiej wziąć dzisiaj ten kredyt i go spłacić za 25 lat, ale już dzisiaj mieć godziwe 
warunki do życia? Podobne decyzje podejmujemy tu w mieście, tu w urzędzie, tu w 
gabinetach prezydenckich i tu wreszcie na tej Radzie. Nie bójmy się tego kredytu, nie 
demonizujmy go, tym bardziej, że jak wynika ze wszystkich danych i ze wszystkich opinii 
instytucji wyspecjalizowanych w ocenie stanu zadłużenia i możliwości kredytowych 
miasta Płock jest miastem doskonale prowadzonym. Patrząc również na ten budżet 
widzimy, że jednak następuje refleksja nad wysokością poszczególnych pozycji 
kosztowych i w tych pozycjach następują ograniczenia, które oczywiście mógłbym wyjść i 
powiedzieć: a dlaczego na zadanie X, czy na rozwiązanie problemu Y jest mniej 
pieniędzy? Jest mniej, dlatego że musimy oszczędzać. Tym bardziej, że żyjemy w 
warunkach bardzo niepewnej przyszłości samorządu. Nie wiemy, co jeszcze zostanie nam 
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zafundowane poza reformą gimnazjów, które spowodują na pewno koszty niebagatelne 
dla samego miasta i pewne kłopoty, które będą się wiązały nie tylko z zadłużeniem. Nie 
demonizujmy tego i starajmy się być w miarę uczciwi w stosunku do tego, co się robi. 
Każdy z nas siedzących na tej sali mógłby wyjść dzisiaj, wziąć sobie mapę Płocka i z tej 
mapy Płocka wypisać ulice, które wymagają remontu, które wymagają naprawy, do tych 
ulic podokładać jeszcze troszeczkę różnych łączników, chodników, ścieżek rowerowych i 
byśmy dziś spędzali tutaj czas do godziny - nie wiem - 6.00 rano i każdy z nas by miał 
dramat z tym. Po pierwsze dobrze by wypadł, bo złożył dużo wniosków, a po drugie 
każdy z nas miałby potem duże rozczarowanie - dlaczego właśnie mój wniosek po prostu 
upadł. Chciałbym również, żeby krytykując to, że w tym budżecie brakuje wizji 
strategicznych, żeby ktoś wstał i powiedział: ja proponuję, żeby do tego budżetu zamiast 
wykonania tutaj budzącej wielkie emocje sali w Szkole nr 17, żeby zamiast tego, nie 
wiem, zrobić tutaj kosmodrom, który spowoduje to, że tutaj powstanie wielkie centrum 
badań kosmicznych, co jest oczywiście nierealne, głupie i nie powinienem nawet o tym 
mówić. Przechodząc już do konkluzji związanych z tym budżetem. Ja będę osobiście za 
nim głosował, chociaż ten niedosyt występuje u mnie dosyć duży. Pokazałem te rzeczy, 
które wydaje mi się, że w tym budżecie zostały albo pominięte, albo jest sposób 
rozwiązywania tego problemu w innej formule, która nie będzie wymagała środków 
budżetowych lub tych środków będzie wymagała mniej. Jest to budżet spójny, 
stanowiący pewną logiczną ciągłość działań, które prowadzone są tutaj w urzędzie przez 
Prezydenta Nowakowskiego. Powiem to raz jeszcze, że jest to widocznie niezły sposób 
skoro Prezydent Nowakowski wygrał w pierwszej turze. Rzadko to się zdarza w płockim 
samorządzie. Nie zauważyłem, żeby w roku 2015 i w perspektywach roku 2016 
diametralnie zmienił sposób swojego funkcjonowania, zarzucając tą koncepcję kierowania 
miastem, która przyniosła jemu sukces, a myślę również, że i przyniosła miastu, bo to 
miasto naprawdę wygląda zupełnie inaczej, z czego my sobie nie zdajemy być może 
nawet jako stali mieszkańcy, albo nie możemy sobie uświadomić tego, że tak jest z tego 
względu, że naszym celem jest zwycięstwo wyborcze za 3 lata, czego zresztą wszystkim, 
życzę w równej i uczciwej walce. Także ja będę głosował za tym budżetem prosząc 
jednocześnie, ażeby moje przemyślenia znalazły również jakiś oddźwięk w sposobie 
myślenia osób odpowiedzialnych za kreację, za tworzenie tego budżetu, a następnie jego 
realizację.”                                                                              
                  
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Panie Radny Michale 
Sosnowski, projekty, które się tworzy na obiekty, na drogi, na place zabaw, na inne tego 
typu rzeczy infrastruktury drogowej nie są po to, żeby leżały w szufladzie. Są po to, żeby 
je realizować. To jest jedna kwestia. Pan dosyć emocjonalnie się wyraża. 9nieczytelny 
głos z sali) Dobrze, niech tak będzie. Jest Pan nowym radnym, rozpoczyna Pan swoją 
karierę samorządową. I chciałabym tylko Panu powiedzieć, że polityka to jest roztropna 
troska o dobro wspólne i ja tej roztropnej troski o nasze dobro wspólne Panu bardzo 
serdecznie życzę na nowy 2016 rok. Natomiast zdaję sobie sprawę, że różni nas wiele 
kwestii. Ale jestem w głębi serca przekonana, że łączy nas jedno – troska o nasze miasto 
i chciałabym bardzo, żeby Pan z troską i rozwagą analizował tematy, które podejmujemy 
my jako radni opozycyjni. Bo tak jak wielokrotnie powtarzałam i na sesjach 
wcześniejszych, i w wystąpieniu dzisiejszym – my jako Radni Prawa i Sprawiedliwości 
reprezentujemy dużą rzeszę naszych mieszkańców i to co prezentujemy to nie jest 
gwiazdorzenie, to jest przedstawianie realnych i ważnych potrzeb naszych mieszkańców. 
Ażeby zakończyć to moje wystąpienie takim małym przesłaniem, Panie Radny Michale 
Sosnowski, chciałabym bardzo, żebyśmy w 2016 roku podejmowali się wspólnie działań, 
tak razem.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szkoda, że 
takiej atmosfery nie było od początku sesji. Od razu przyjemniej by było. Szanowni 
Państwo, według kolejności zgłoszeń Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz, proszę bardzo.”   



40 
 

    
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.  
 
Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Szanowni Państwo, jeszcze tak krótko 
w temacie wyrachowania wyborczego jakby, bo zarzucono to naszemu klubowi. Ale 
spójrzmy tak całościowo na ten budżet i powiązany z nim WPF do 2018 roku. Czy to nie 
jest jedno wielkie wyrachowanie polityczne i wyborcze koalicji PO - PSL. Przecież 
spójrzmy szczególnie na WPF. Wiele inwestycji, oczywiście nie wszystkie, ale wiele 
inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców bardzo mogłoby już zacząć być realizowana 
w 2016 roku. Nie, są rozpoczynane w roku 2017, a kończone w roku 2018. Po co 
kończone w roku 2018 zapewne większość z nas się domyśla, aczkolwiek koalicjanci na 
pewno temu zaprzeczą i znajdą inne powody. Można by takich przykładów z całego 
miasta podawać wiele, natomiast ja tak jakby się skupię na swoim podwórku i zwrócę 
uwagę na osiedle Radziwie. Pan Prezydent na ostatnim spotkaniu z Radnymi Prawa i 
Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że wiele tych przesunięć, zmian w inwestycjach na 
Radziwiu jest rozumiana i akceptowana przez Radę Osiedla Radziwie. Otóż, Panie 
Prezydencie, ja mam informacje, że jednak tak nie jest. Nie wiem, skąd Pan czerpie 
wiedzę o stanowisku Rady Osiedla Radziwie na przykład w sprawie Kolejowej, czy w 
sprawie ulicy Zielonej. Moja wiedza jest inna. Rada Osiedla Radziwie ulicę Zieloną i ulicę 
Kolejową stawia na pierwszych miejscach. Jeśli chodzi na przykład o te inwestycje jako - 
Szanowny kolego Michale - przykład wyrachowania wyborczego spójrzmy co się dzieje na 
Radziwu. Ulica Kolejowa przesunięta 2017-2018, czyli oddanie w 2018, żeby móc 
przecinać wstęgę, tak. To samo z domem seniora z młodzieżowym domem kultury – też 
planowane oddanie 2018 rok, rok wyborczy. Teraz ogromny wręcz skandal, jeśli chodzi o 
Radziwie – ulica Zielona. Rok temu Pan Prezydent Terebus z Panem Radnym Kominkiem 
robili nam tu na sesji przedstawienie, jak to wypracowali świetny pomysł, już 
rozpoczynają budowę, w przyszłym roku będą finansowali. Pół roku później na spotkaniu 
z mieszkańcami osiedla Radziwie byłem wręcz atakowany przez Pana Prezydenta 
Terebusa co ja chcę, co ja tu mącę, przecież od 2016 roku ulica Zielona będzie 
realizowana. Dzisiaj już wiemy po słowach Pana Prezydenta Nowakowskiego, że nie 
będzie realizowana wcześniej niż zostanie skończona Kolejowa, a Kolejowa ma być 
skończona w 2018 roku. Także przez rok właściwie Prezydent Terebus z Panem Radnym 
Kominkiem oszukiwali mieszkańców ulicy Zielonej. Także Szanowny Kolego Michale, jeśli 
szukasz tego wyrachowania w wyborczego, to naprawdę spójrz bliżej siebie niż Klub 
Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Joannie Olejnik.  
 
Pani Radna Joanna Olejnik powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! 
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Powiem, że tyle już dzisiaj zostało powiedziane o tym 
budżecie, że mogłabym już może i nic nie dodawać. Z jednej strony z pewnymi 
wypowiedziami Państwa się zgadzam, z innymi nie. Jestem taką osobą, że rzeczywiście 
wolałabym zaplanować dla Płocka jakąś dużą inwestycję, czy duże inwestycje, takie gdzie 
się by zwróciły te pieniądze, gdzie powstałyby większe miejsca pracy. Czasami 
wolałabym zrezygnować z remontów jakichś małych, małych może ulic, chociaż wiem jak 
ważne są również te ulice dla mieszkańców Płocka. Dlatego dla mnie jedną z 
ważniejszych inwestycji, która będzie w tym najbliższym roku, to jest rozpoczęcie 
budowy nabrzeża wiślanego. Powiem tak, że straszymy tu mieszkańców kredytami, ale z 
tego co ja wiem, mieszkańców nie do końca interesują kredyty, pod warunkiem 
oczywiście, że wiedzą i mają do nas zaufanie, że te kredyty są pod kontrolą a urzędnicy 
mają nad tym nadzór. W ostatnich latach, Państwo na to nie zwróciliście uwagi, ale jest 
widoczna tendencja wzrostowa nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, 
co świadczy o dobrym zarządzaniu zasobami. Inwestycje nie zwalniają, nie są planowane 
na 2018 rok, na 2019 rok, tylko przecież widzimy te inwestycje na koniec. Powiem tak – 
jeśli chodzi o mnie na pewno będę głosowała za budżetem. Jeśli chodzi o wnioski, które 
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złożył Klub PiS na pewno nie będę za tymi wnioskami głosowała. I dodatkowo cieszę się, 
że Pani Radna wróciła, ponieważ nie chciałam mówić coś o niej, jeśli by nie było jej na 
sali, natomiast ja słuchałam tych wniosków i powiem szczerze, że były to wnioski na takie 
inwestycje, które kilka zdań wcześniej Pani Radna skrytykowała, tak, że to są źle 
wydawane pieniądze, że to po prostu jest tylko trochę upiększone miasto, bo remonty 
szkół, remonty ulic i Pani Radna te słowa wypowiedziała. Ja nie słyszałam wypowiedzi 
Pana Zgorzelskiego, ja słyszałam co Pani Radna Kulpa mówiła. Powiem tak, że również z 
tymi stanowiskami, moje zdanie jest różne, może nawet chciałabym się z Panią zgodzić, 
ale też myślę, że w takiej sytuacji Pani pewno nie będzie zainteresowana podjęciem 
jakichkolwiek pracy w Orlenie, czy współpracy z Orlenem, kiedy dzisiaj postawiła Pani też 
pewne osoby w takiej sytuacji. (nieczytelny głos z sali) W Parku Technologicznym 
pracowałam długo zanim zostałam radną, także długo wcześniej. Powiedziałam już, że 
zagłosuję za tym budżetem. Mam nadzieję, że i w następnym roku, i w kolejnych latach 
będziemy patrzyli na duże inwestycje i że na inwestycje takie, które będą przekładały się 
na rozwój tego miasta. Ja na pewno w ciągu roku ze swojej strony chciałam powiedzieć, 
że będę chciała przyjrzeć się trochę wydatkom, które są planowane na pomoc społeczną, 
natomiast będę wspierała też te działa wszystkie samorządu, które związane są z 
rozwojem przedsiębiorczości. I wciąż jestem przekonana i mam nadzieję, że tutaj to się 
potwierdzi, że wsparcie branży kreatywnej ma bardzo duży sens dla rozwoju naszego 
regionu. Dziękuję bardzo.”    
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Małgorzacie Struzik. 
 
Pani Radna Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: 
„Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy! 
Miałam nie zabierać głosu, ponieważ w moim imieniu głos zabrał Pan Przewodniczący 
Tomasz Kominek. Ale ta jakość debaty dzisiejszej jest jeszcze gorsza niż była rok temu, 
jeżeli chodzi o konstrukcję dotyczącą właśnie przyjęcia uchwały – budżetu miasta Płocka. 
Tak może troszeczkę wrócę jakby do przeszłości, ponieważ rozpoczęłam swoją karierę 
polityczną, jeżeli to jest polityka, jak powiedziała Pani Przewodnicząca Wioletta, jako 
radna mieszkańców osiedla Zielony Jar. Dlaczego to zrobiłam? – ponieważ uważałam 
właśnie, że tylko poprzez jakieś instytucje, które mają wpływ na realizację pewnych 
przedsięwzięć można coś w tym Płocku zmienić. I okazało się, że faktycznie moja droga 
była właściwa. Już na spotkaniu oczywiście w poprzedniej kadencji – na tym spotkaniu 
był tutaj obecny Pan Prezydent Roman Siemiątkowski – z Radą Mieszkańców Osiedla 
Zielony Jar, powiedzieliśmy jakie ważne są sprawy dotyczące właśnie Podolszyc Północ, 
Borowiczek, tych właśnie osiedli, a szczególnie osiedla Zielony Jar i wówczas użyłam 
takiego sformułowania, że o osiedlu Zielony Jar Pan Bóg zapomniał. Dlaczego? – bo na 
tym osiedlu, kiedy sprowadziłam się tam 17 lat, nic nie było zrealizowane, mimo że 
mieliśmy prezydentów mieszkających bardzo blisko. Chyba nie muszę wymieniać nazwisk 
– prawda - tych prezydentów. Więc doszłam tutaj do wniosku, że tylko poprzez właśnie 
pracę na rzecz mieszkańców, czyli w radzie mieszkańców osiedla, czy w Radzie Miasta 
Płocka można coś zmienić. I chyba była to rozsądne. Nigdy nie miałam ambicji 
politycznych i proszę tutaj mi nie imputować, bo kiedyś też właśnie usłyszałam coś 
takiego, że: chciała Pani przeskoczyć męża. Nie, niestety to się nie uda nigdy, nie ma 
takiej możliwości. Więc chodzi tylko o to, żeby działać na rzecz właśnie mieszkańców 
naszego miasta. Bardzo mądre tutaj usłyszałam sformułowania Pana Przewodniczącego. 
Wtedy wówczas też wnioskowaliśmy właśnie o rozbudowę ulicy Wyszogrodzkiej, bo to 
jest takie strategiczne miejsce dla naszych mieszkańców, tym bardziej właśnie, że jest to 
miejsce, gdzie nasi mieszkańcy, głównie z Podolszyc, ale oczywiście z całego miasta,  
wyjeżdżają poza teren naszego miasta. To nie tylko chodzi o to, żeby usprawnić właśnie 
funkcjonowanie Państwa osiedla, czyli Imielnica, Borowiczki, ale to jest właśnie takie 
strategiczne miejsce. Ale cały czas mówiono nam, że nie ma środków finansowych na 
realizację tego przedsięwzięcia. Nie jestem osobą, która jest rdzenną płocczanką, jestem 
osobą napływową i doszłam do wniosku, że trzeba coś w tym mieście zmienić. Ale proszę 
przypomnieć sobie 16 czy 17 lat temu, kiedy ja się tu sprowadziłam, to miasto Płock było 
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taką małą wioską. Teraz mamy przepiękne miasto. Kiedy odwiedzają mnie członkowie 
mojej rodziny po prostu są zachwyceni, a głównie właśnie tym osiedlem, na którym ja 
mieszkam. To jest po prostu perfekcja. I za to dziękuję samorządowi miasta Płocka, że 
tyle dla naszych mieszkańców zrobił. Nie wiem, czy Państwo tego nie widzicie, bo to jest 
przerażające, kiedy właśnie wszyscy… ja nie mogę tego pojąć, że Państwo nie widzicie 
jak dużo zrobiono dla całego miasta Płocka w tym okresie ostatnich kadencji. Ja nie 
rozumiem. Nie mogę tego pojąć. Nie wiem, czy jakieś klapki na oczach, czy jakieś 
problemy emocjonalne, trudno mi powiedzieć dlaczego tak się dzieje. Bardzo dużo 
zrobiono i za to dziękuję samorządowi miasta Płocka. Natomiast, jeżeli chodzi o to moje 
słynne osiedle, to tutaj mam taki problem, że kiedy byłam radną osiedla Zielony Jar – to 
potwierdzą pracownicy Wydziału Inwestycji i Remontów – poświęciłam kilka swoich dni 
urlopowych po to, żeby wraz z projektantem przygotować właśnie projekt tego zielonego 
skweru na osiedlu Zielony Jar, a tu się okazuje, że to nie ja, tylko moi koledzy realizowali 
to przedsięwzięcie. To jest bardzo interesujące i ja nie umiem takiej obłudy i polityki 
realizować. To można zobaczyć facebooku. W tym budżecie jest bardzo dużo 
interesujących rzeczy. I z nadzieją oczywiście, że ułoży nam się współpraca z 
Samorządem Województwa Mazowieckiego i te wszystkie projekty, które Pan Prezydent 
zaprojektował będą realizowane, bo to oczywiście służy nie mnie, tylko mieszkańcom 
naszego miasta, chciałabym życzyć Państwu radosnego nowego roku i żeby ten budżet 
2016 roku spowodował to, że uśmiech na twarzy nie tylko radnych miasta Płocka, ale 
innych mieszkańców, będzie się pojawiał. Serdecznie dziękuję.” 
                                                                   
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Szanowni Mieszkańcy! Z tej mównicy padło dzisiaj bardzo wiele różnych 
słów. Na wstępie ja również chciałbym podziękować wszystkim radnym za dotychczasową 
współpracę, patrząc z perspektywy ostatniego roku, czy także 5 ostatnich lat. Bo bez 
wątpienia to, co powiedziała Pani Przewodnicząca Struzik, Płock zmienia się i dzieje się to 
w efekcie bardzo wielu wydarzeń, które mają miejsce tu w ratuszu, ale także na naszych 
osiedlach, kiedy spotykamy się, rozmawiamy, czy rozmawiam jako prezydent z 
mieszkańcami, wsłuchując się w ich oczekiwania, w ich potrzeby. Bardzo dziękuję także 
za dostrzeżenie tych plusów, które widoczne są w projekcie budżetu na 2016 rok. Ani w 
mojej wypowiedzi, ani w Państwa, nie padła jeszcze być może jedna cyfra, a mianowicie 
25%, bo mniej więcej tyle planujemy przeznaczyć środków naszych budżetowych, 
zapisanych w budżecie, na rozwój miasta - blisko 200 milionów z 800, jakie planujemy po 
stronie dochodów. To bardzo ważne w perspektywie tych słów, które wypowiedziała Pani 
Radna Joanna Olejnik, Pan Radny Kominek, bo od tego jak te środki wykorzystamy, 
wykorzystamy środki na rozwój miasta, środki które dzisiaj są do pozyskania z Unii 
Europejskiej zależy rzeczywiście to jak będzie żyło się w Płocku nie tylko w perspektywie 
roku 2016, ale także w roku 2017, 2018, a pewnie nawet w 2030. To jest moment, w 
którym trzeba jak najlepiej wykorzystać szansę, szansę którą dają środki unijne. 
Szanowni Państwo, najpierw odniosę się do… znaczy będę odnosił się po kolei mniej 
więcej do wypowiedzi Państwa Radnych, starając się odpowiedzieć na większość pytań, o 
resztę ewentualnie poproszę moich Zastępców, by w szczegółach odpowiedzieli na 
Państwa pytania. Natomiast począwszy od kwestii zadłużenia – ono jest dzisiaj i ono 
będzie za 3 lata - a wówczas się także nigdzie nie wybieram - na bezpiecznym poziomie, 
to jest bardzo istotne, bardzo ważne, tak jak było na bezpiecznym poziomie 5 lat temu, 
choć też blisko rzeczywiście kryteriów i tych wymogów, które określa Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Dzisiaj zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i niezależne catingi, 
wskazują na bezpieczeństwo finansowe miasta, oczywiście mówiąc przy okazji, że o to 
trzeba dalej dbać i zabiegać tak, ażeby je – to bezpieczeństwo finansowe – utrzymać. 
Padło też tutaj z tej mównicy wiele a to cytatów, a to słów krytycznych. Szanowni 
Państwo, ja rozumiem ocenę opozycji. To jest zrozumiałe, że trudno żeby opozycja 
chwaliła prezydenta skoro konsekwentnie krytykuje od 5 lat, ale ta krytyka powinna być 
konstruktywna. Jeśli dotyczy ona pierwszej kadencji, która już się zakończyła, zakończyła 
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się wyborami samorządowymi kolejnymi, gdzie otrzymałem od mieszkańców miasta 
Płocka mandat do sprawowania władzy przez kolejną kadencję i to mandat – wygraną w 
pierwszej turze, to znaczy, że te działania, które wówczas były podejmowane, przez 
większość mieszkańców Płocka były akceptowalne, mało tego – popierane, bo w tym 
momencie zaufało ponad 57% osób, które wzięły udział w głosowaniu i tę kadencję 
pierwszą oceniły pozytywnie. Oceniły pozytywnie moje działania jako prezydenta, moich 
zastępców, a także prezesów spółek, których tutaj Pani Radna wymieniła wręcz z 
nazwiska. Prezesów, którzy także dźwigali odpowiedzialność za realizowanie 
powierzonych im działań i to zarówno tych, którzy w ciągu jednego roku byli w stanie 
wybudować dworzec, jak i tych, którzy konsekwentnie sprostali wyzwaniu - jak 
wymieniony tutaj prezes Kotlewski - sprostali wyzwaniu budowania nowej niecki, 
rozwiązania problemu z odpadami w mieście Płocku, o którym rzadko tu mówimy i bardzo 
dobrze. Ale problem był, narastał i dzisiaj poprzez to, że za chwilę otrzymamy pozwolenia 
na użytkowanie nowej niecki on będzie rozwiązany na kolejne 20-30 lat. Każdy z tych 
prezesów bierze odpowiedzialność pozyskując środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, 
pozyskując środki unijne, realizując projekty - tak jak chociażby Wodociągi - które 
niespotykane były we wcześniejszych kadencjach. I dzisiaj ja tym prezesom mówię: 
dziękuję, bo rzeczywiście tym wyzwaniom sprostają, tak jak Wodociągi prując to miasto, 
sieć kanalizacyjną układając, skutecznie pozyskując przy tym środki unijne. Zarówno im, 
jak i wszystkim pracownikom w tym momencie należy się szacunek. Ja jeszcze raz 
powtórzę słowa, które powiedziałem w tym roku przy okazji otwarcia nowej hali 
Komunikacji Miejskiej – 5 lat temu w roku 2010 mój poprzednik kupił autobusy z 
demobilu, z Piły, wysokopodłogowe, których nikt już nie produkował, bo nie było czym 
jeździć w Komunikacji Miejskiej, myśmy zmodernizowali w ciągu tych 5 lat o ¼ 
nowoczesny tabor, polskie Solarisy jeżdżą po naszych ulicach. Są przygotowane plany 
zakupu kolejnych autobusów ze środków unijnych, do tego nowe przystanki, do tego 
także dbałość o pracowników, bo jest nowa hala w Komunikacji Miejskiej, która czekała 
40 lat, bo już była na tyle zużyta, że trzeba było powstawić nową. To są ludzie, którzy nie 
boją się odpowiedzialności i tą odpowiedzialność za miasto razem ze mną ramię w ramię 
dźwigają, i bardzo dobrze. Szanowni Państwo, nie chciałbym odnosić się w szczegółach 
do propozycji Radnych PiS, które de facto - można powiedzieć – destabilizują budżet 
miasta, żeby nie mówić w ogóle finanse miasta. Jeśli Pani Radna, przy całym oczywiście 
szacunku do propozycji, bo wiele z nich jest – to o czym powiedział Przewodniczący 
Jaroszewski, czy Przewodniczący Hetkowski – jest jak najbardziej zasadnych w wielu 
wypadkach, naprawdę, ale jeśli Pani Radna proponuje zdejmować środki z obwodnicy, 
jeśli Pani Radna mówi: Panie Prezydencie, Państwo Radni zdejmijcie środki z obwodnicy, 
z najważniejszego projektu, projektu, który nie tylko jest projektem, który tworzy nowy 
kręgosłup komunikacyjny miasta, ale przede wszystkim otwiera Płock na nowe tereny 
inwestycyjne, a jeśli nowe tereny inwestycyjne, to w tym momencie nowe miejsca pracy, 
to rozwój miasta, to właśnie ten postulat, który jest postulatem jak najbardziej 
zasadnym, słusznym, zatrzymajmy ludzi – młodych zwłaszcza – w Płocku, ale nie można 
ich inaczej zatrzymać jak tylko tworząc nowe miejsca pracy. Miasto nie otworzy fabryki, 
ale jest w stanie – tak jak to zrobiliśmy – współpracując z przedsiębiorcami albo tworząc 
nowe tereny inwestycyjne, zaproponować inwestorom właśnie stworzenie tych nowych 
miejsc pracy. A to jest najlepsza droga do tego, żeby zatrzymać, zaproponować młodym 
ludziom nie tylko miejsca dla dzieci w przedszkolach, czy mieszkania, ale właśnie przede 
wszystkim pracę, bo dzięki tej pracy będą w stanie się utrzymać. I to jest wyzwanie, 
które stoi przed nami. A nie można niestety go zrealizować zdejmując środki finansowe – 
a dwa razy to się pojawiło w przypadku pomysłów Pani Radnej, czy Państwa Klubu 
Radnych PiS - z obwodnicy. Absolutnie. Nawet biorąc pod uwagę, że to jest szczytny cel, 
bo chodzi o - z tego co pamiętam - podwyżki dla pracowników administracji oraz o 
zwiększenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, których pracę jak najbardziej 
szanuję. Natomiast warto w tym momencie bardzo mocno podkreślić, że zarabiają 
generalnie najwięcej w Polsce pracując w Płocku. I pokazaliśmy Państwu na ostatniej 
sesji te dokumenty, które potwierdzają, że średnio nauczyciele w Płocku zarabiają 
najwięcej w Polsce biorąc pod uwagę takie miasta, ale porównywalnej wielkości jak Płock. 
W Warszawie zarabiają nauczyciele mniej. I bardzo dobrze, powiem to bardzo głośno i 
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bardzo mocno – bardzo dobrze. I cieszę się, że dbamy konsekwentnie, wspólnie razem, 
zarówno o bazę oświatową i począwszy od przedszkola poprzez – nie wiadomo co z nimi 
będzie – szkoły podstawowe, gimnazja, kończąc na szkołach średnich, gdzie z jednej 
strony zbudowaliśmy warsztaty w ostatniej kadencji w dwóch szkołach zawodowych, a 
także hale, czy boiska sportowe chociażby przy „Siedemdziesiątce”. I będziemy to robić 
konsekwentnie dalej, bo taka jest rola samorządu. I bardzo dobrze, że tak się dzieje. 
Natomiast nie ma zgody na destabilizację budżetu i na przenoszenie z wydatków 
inwestycyjnych na bieżące, bo to mało tego wydatki bieżące, które będą skutkowały nie 
tylko w tym roku, ale w latach kolejnych - na dobrą sprawę – na budżet miasta Płocka, 
powtórzę jeszcze raz przy całym szacunku i akceptacji, jeśli chodzi o zaangażowanie i 
pracę nauczycieli, którą trzeba docenić. Ale Pani Radna sama Pani powiedziała – 
podwyżka płac zasadniczych miała miejsce ostatnia w 2012 roku. Miała miejsce w 2011 i 
2010. To były podwyżki, które jeszcze były za czasów rządu Donalda Tuska. Mam 
nadzieję, że za chwilę nowy rząd także zaproponuje nauczycielom podwyżki wynagrodzeń 
i wówczas być może nie będzie to spadało tylko na barki każdego samorządu, także 
samorządu Płocka. Oby w przyszłości tak było, z korzyścią oczywiście dla nauczycieli. 
Pani Radna zapytała, jak to się dzieje, dlaczego takie zwiększenie dochodów 
zewnętrznych ze środków Unii Europejskiej. Właśnie takie, ponieważ ta nowa 
perspektywa ma się otworzyć w przyszłym roku. Wcześniej kończyliśmy starą 
perspektywę. Pani Radna, kończyliśmy starą perspektywę i tutaj ogromne podziękowania 
dla Marszałka Województwa Adama Struzika i dla Zarządu Województwa, że każdy nasz 
projekt, który składaliśmy, nawet ten złożony – można powiedzieć – nie powiem na 
wariackich papierach, ale rzeczywiście jadąc po bandzie, jeśli chodzi o ulicę Dobrzyńską i 
ulicę Traktową, gdzie wykorzystaliśmy rzutem na taśmę ponad 20 milionów złotych w 
ciągu tylko jednego roku, kiedy perspektywa się kończyła. To trzeba docenić, a nie tylko 
krytykować. Trzeba dostrzec także pozytywy, które są widoczne - i tutaj dziękuję, Pani 
Przewodnicząca Struzik – po prostu czasami gołym okiem. To co powiedział Pan 
Przewodniczący Hetkowski, także i ja – czy Przewodniczący Jaroszewski – także i ja nie 
jestem w pełni usatysfakcjonowany budżetem, bo rzeczywiście nie mamy do wydania 2 
miliardów, tylko 800 milionów, które trzeba racjonalnie podzielić tak, ażebyśmy w 
przyszłości także mieli środki, które będziemy mogli dzielić. Stąd to, co powiedziała Pani 
Radna Olejnik, te inwestycje w drugi, trzeci etap obwodnicy, to są inwestycje 
prorozwojowe. To nie jest tak, że z jakichś nie wiadomo powodów jakich Nowakowski, 
prezydent Nowakowski, uparł się i nie będzie robił drugiej nitki Wyszogrodzkiej, tylko że 
ta, abstrahując od tego, że cały czas to nie są nasz tereny, że to jest zadanie Generalnej 
Dyrekcji, a więc państwa zadanie i dzisiaj, mam nadzieję, że posłowie także, którzy będą 
o tym decydować, będą o tym pamiętać, że mogą w tym momencie przeznaczyć środki z 
budżetu państwa na realizację zadania, które leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad i o to zabiegajmy. Nie szukajmy tych pieniędzy tylko w budżecie 
miasta. Ale nawet, gdybyśmy mieli je znaleźć, to dużo lepiej wydać je na drugą i trzecią 
nitkę, drugą i trzecią – przepraszam – część obwodnicy, lepiej na ulicę Kostrogaj i 
Przemysłową, ponieważ tam nasi przedsiębiorcy będą mogli dalej prowadzić swoje 
interesy, rozwijać swoje biznesy. A niestety przy drugiej nitce Wyszogrodzkiej to akurat 
nie do końca rozwój miasta w tym momencie na dzisiaj będzie gwarantowało, poza 
pewnym komfortem podróżowania, rzeczywiście, tu pełna zgoda. Szanowni Państwo, 
więc jeszcze raz. Priorytetem będą te inwestycje na które mamy szanse pozyskania 
środków zewnętrznych, zwłaszcza środków unijnych – drugi, trzeci etap obwodnicy, a 
także rewitalizacja nabrzeża, czy budowa naszego nabrzeża, które także poza walorami 
turystycznymi będzie stwarzało pewną perspektywę nowych miejsc pracy, zwłaszcza jeśli 
chodzi o branżę turystyczną. Szanowni Państwo, w przypadku, mówię, jeśli będzie Pan 
Wiceprezydent chciał się odnieść do poszczególnych propozycji Klubu Radnych PiS, ja 
chciałem powiedzieć, że część wniosków znalazła się, nawet jeśli nie znalazła się w roku 
2016, to znalazła się w roku 2017-2018, chociażby przebudowa ulicy Polnej – ten 
pierwszy wniosek. Też mamy dokumentację już. De facto to zadanie jest w tym 
momencie wpisane na rok 2017-2018, natomiast dokumentacja już jest. Nie trzeba 
dodatkowo przeznaczać tam środków na rok 2016 na dokumentację. Po prostu ona jest 
już. Pani Radna może sprawdzić wniosek, to co Pani Radna złożyła. Podobnie w 
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przypadku chociażby bloku żywieniowego w gimnazjum – na stronie 187 budżetu, tej 
grubej książki, którą każdy Radny otrzymał, jest informacja o tym, że blok żywieniowy 
będzie realizowany, a więc wniosek jest w ogóle bezprzedmiotowy. Tyle, że będzie 
realizowany z wydatków bieżących, nie trzeba go wpisać w inwestycyjne. Ale jest 
zapisane, będzie realizowany i to jest wpisane w projekt budżetu, który Pani Radna 
otrzymała. O tym, że projekt jest gotowy także, jeśli chodzi o salę gimnastyczną nr 17, 
powiedział Pan Radny Sosnowski i za to dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za 
wszelkie uwagi także kolejnym Radnym. Dziękuję za uwagi Panu Radnemu 
Przewodniczącemu Jaroszewskiemu, czy Panu Przewodniczącemu Hetkowskiemu. Na 
pewno te wnioski, które tutaj padły, będziemy brali pod uwagę. Oczywiście zawsze jest to 
pewien dylemat w kontekście chociażby, odniosę się tak szybciutko, króciutko do kwestii 
wysokiej kwoty na festiwale. Tak, to prawda, to zawsze jest pewien dylemat. 
Rzeczywiście przez 3 lata pierwsze właściwie starałem się nie podnosić chociażby w 
przypadku tego sztandarowego festiwalu Audioriver tej kwoty, natomiast dzisiaj też w 
pewien sposób musimy rozmawiać i negocjować z organizatorami. Dzisiaj żadnego 
festiwalu nie ma Kraków. Ja wiem, że Pan Jerzy Skarżyński z wielką radością by 
powiedział: niech sobie go biorą do Krakowa, to prawda, natomiast my na tym jako 
miasto, także jeśli chodzi o promocję miasta, również stracimy. Więc w tym momencie 
jest wiele miast, bo dzisiaj poza właściwie jednym czy dwoma festiwalami to na trzecim 
miejscu mamy nasz festiwal, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o ilość przybywających na 
ten festiwal osób. Natomiast uwaga jest jak najbardziej zasadna, że te koszty bieżące 
warto ograniczać i rzeczywiście staramy się to robić. Dziękuję także za te wszystkie 
głosy, które potwierdzają fakt, iż konsekwentnie słuchamy mieszkańców - to co 
powiedziała Pani Radna Struzik, a wcześniej Pan Przewodniczący Hetkowski, gdzie 
rzeczywiście osiedle Zielony Jar doczekało się w końcu w bieżącym roku pewnych 
inwestycji i kolejne także będą realizowane. Dotyczy to również Podolszyc, a także wielu 
innych osiedli. To bardzo często jest efekt spotkań. Tak samo to, co tutaj Pan Radny 
Aleksandrowicz zarzucił w kontekście Radziwia jest to pewien etap konsultacji, spotkań, 
rozmów, a później decyzji. Niestety bez uporządkowania gospodarki wodno–ściekowej 
robienie Kolejowej nie miałoby sensu. Ja też bym chciał zrobić Kolejową, Zieloną, 
natomiast najpierw trzeba tę gospodarkę uporządkować i na to pieniądze w budżecie w 
tym roku są, a później przystąpić, zgodnie z logiką pewną, do Kolejowej i dopiero później 
do Zielonej. To niestety proces budowlany wymusza, nie chęci czy jednego, czy drugiego 
wiceprezydenta, czy jednego czy drugiego radnego. Po prostu pewna logika. Albo ten 
proces budowlany zaakceptujemy, że tak powinien wyglądać, albo zróbmy najpierw nie 
tą ulicę co potrzeba, nie regulujmy gospodarki wodno–ściekowej i będziemy pływać po 
tej ulicy kajakiem zamiast cieszyć się, że ta woda jest odprowadzona. Niestety. Dalsze na 
przykład robienie Borowiczek tak jak do tej pory, tych poszczególnych uliczek, do tego by 
doprowadziło, dlatego realizujemy w przyszłym roku ulicę Borowicką. Dziękuję także za 
tutaj te kwestie wypowiedziane przez Panią Przewodniczącą, dotyczące współpracy z 
Samorządem Wojewódzkim. 5 lat naprawdę bardzo dobrej współpracy, za którą bardzo 
dziękuję. Efekty tego ostatniego roku to ulica Dobrzyńska i Traktowa, których byśmy nie 
zrobili, sądzę, przez najbliższe kilkadziesiąt lat, gdyby nie środki unijne. Wykorzystaliśmy 
je w ostatniej chwili w sposób jak najbardziej właściwy i zasadny i mam nadzieję, że 
właśnie tego rodzaju współpraca będzie charakteryzowała samorząd Płocka i samorząd 
województwa przez najbliższe lata. W przypadku też uwag Pana Radnego, Pana 
Przewodniczącego Hetkowskiego – rzeczywiście w kontekście domów dziennego pobytu 
to jest pierwszy dom dla osób starszych, ale w perspektywie chcemy, żeby takie domy 
były kolejne. Również kwestie związane z budową mieszkań. Rzeczywiście w tej chwili, za 
chwilę właściwie, oddamy kolejne budynki na osiedlu Miodowa-Jar, za chwilę w przyszłym 
roku Sienkiewicza, także Padlewskiego, trwają cały czas przygotowania do budowy 
osiedla na Kleeberga. Natomiast mamy świadomość, że rzeczywiści w tej chwili chcemy 
przerzucić w dużej mierze kwestie rewitalizacyjne, znaczy ciężar na kwestie 
rewitalizacyjne Starego Miasta i tutaj szukać pewnych szans, które dzięki środkom 
unijnym będziemy w stanie wykorzystać, z jednej strony rewitalizując miasto, 
remontując te kamienice, które są własnością miasta i zwiększając z drugiej strony zasób 
mieszkaniowy Płocka. W przypadku zarzutu Pana Radnego Aleksandrowicza, jeśli chodzi o 
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rok 2018, że to będzie rok wyborczy. Panie Radny, nikt nie czekał z oddaniem dworca, 
który został oddany w tym roku. Nikt nie czekał z oddaniem Zespołu Szkół Specjalnych nr 
7, który został oddany właśnie w tym roku. Hala w „Siedemdziesiątce” została oddana w 
tym roku. Te inwestycje zgodne z pewnym procesem budowlanym zostały zaplanowane 
odpowiednio wcześniej i oddawane zgodnie z harmonogramem. Tak samo będzie w roku 
przyszłym, kiedy pewne inwestycje będą oddawane i w 2017 i w końcu 2018. To nie jest 
tak, że co roku, bo są wybory, dobrze że są co cztery lata, natomiast duża część 
inwestycji została oddana w tym roku, w kolejnym będą kolejne. Natomiast w  przypadku 
zwłaszcza dużych projektów, takich projektów jak chociażby drugi, trzeci etap obwodnicy, 
one są rozłożone na lata. Także ich finansowanie jest rozłożone na lata, bo po prostu 
samorząd miasta, co Państwo widzą w każdym budżecie, jest w stanie takie a nie inne 
obciążenia ponosić. Dlatego w przyszłym roku pewne inwestycje będą realizowane i 
zakończone, pewne będą kontynuowane w roku 2017 i 2018, a duża część pewnie 
jeszcze w 2019, 2020 i 2021. To z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję jeszcze raz za głosy 
pozytywne, jeśli chodzi o budżet 2016 roku. Jestem przekonany, że będziemy go 
wspólnie razem dla dobra mieszkańców miasta i rozwoju Płocka realizować, za co 
dziękuję. Chciałbym jeszcze w tym momencie, żeby odpowiedzieli na być może jakieś 
szczegółowe pytania, czy wnioski, moi Zastępcy Jacek Terebus i wiem, że Pan Sekretarz 
chciał zabrać głos.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy 
bardzo, Panie Prezydencie. Ja tylko Państwa poinformuję, iż w chwili obecnej do dyskusji 
zgłosił się jeszcze Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, a ja na biurku mam dwa wnioski 
od mieszkańców Płocka, które również wpłynęły do nas w trakcie dzisiejszej sesji, z 
prośbą o zabranie głosu w tym punkcie od Pana Bogusława Osieckiego oraz od Pana Jana 
Wyrębkowskiego. Za chwilkę poddam te wnioski pod głosowanie. A teraz czy któryś z 
Panów Prezydentów chciałby zabrać głos? Chciałby Pan Prezydent, tak? Trzeci wniosek 
jeszcze wpłynął od Pana Jerzego Skarżyńskiego. Pan Prezydent Jacek Terebus, proszę 
bardzo.”  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi 
Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.  
 
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 
Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Ja tylko jedno uzupełnienie odnośnie tego 
roku 2018. Panie Radny, to nie jest tak, że coś planujemy pod wybory. Rok 2018 to jest 
rok, w którym zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej na ten rok przypadają tak 
zwane kamienie milowe. Ja Państwa o tym wielokrotnie informowałem podczas komisji, 
stąd dziwi mnie to pytanie dziś. Ale chciałbym to bardzo mocno podkreślić. Kamienie 
milowe to jest ta różnica nowej perspektywy w stosunku do perspektywy unijnej, która 
skończyła się w roku 2013, a mianowicie na rok 2018 musimy wykazać się realizacją 
pewnych inwestycji. Jest to pewne zabezpieczenie Komisji Europejskiej co do tego, aby 
środków inwestycyjnych nie zwracać. Stąd to zaplanowanie inwestycji na rok 2018. I 
jeszcze rzecz. Proszę pamiętać – pierwsze wnioski o realizację inwestycji w ramach nowej 
perspektywy złożyliśmy na koniec roku 2013. W związku z tym, że ta perspektywa na 
dobre jeszcze nie ruszyła stąd jesteśmy zmuszeni, aby pewne działania – po pierwsze – 
skumulować i myślę tutaj zarówno o realizacji, jak i o wydatkowaniu środków, i te 
inwestycje skończą się w roku 2018. Myślę tu o zadaniach dużych, o zadaniach na które 
projekty gotowe mamy od roku 2013, 2014 – to jest drugi i trzeci etap obwodnicy – 
projektach związanych z budową nabrzeża, czy właśnie projektach związanych z 
rozwojem gospodarczym, przygotowaniem nowym terenów inwestycyjnych. Te trzy duże 
wiązki projektów zostały wpisane jako te, które na rok 2018 będą złożone i nie ma to 
związku z wyborami samorządowymi, a przede wszystkim z kamieniami milowymi, które 
zostały zaplanowane. W uzupełnieniu co do kwestii, którą poruszyła Pani Radna odnośnie 
rozwoju gospodarczego drodzy Państwo nie sposób wszystkiego na sesji budżetowej 
powiedzieć, ale proszę pamiętać o tych firmach, które na terenie Parku w ciągu tego roku 
albo rozpoczęły swoje inwestowanie, czyli uruchomią fabryki, albo jesteśmy w trakcie 
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pewnych negocjacji. Ja z różnych przyczyn mogę podać tylko te, z którymi umowy 
zostały  podpisane. Przypominam o firmie APS, z którą negocjowaliśmy kilka miesięcy – 
na terenie Cotex-u będą utworzone miejsca pracy, a cztery kolejne inwestycje są 
szykowane w Parku. W tej chwili Park Technologiczny przygotowuje porozumienia na 
sprzedaż terenów właśnie pod kolejne inwestycje tak, aby nowe miejsca pracy stworzyć. 
W związku z czym te zarzuty były oderwane od rzeczywistości. Ja bym chciał się odnieść 
jeszcze do jednej, bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie tych projektów, które Pani Radna 
zarzucała, że wędrują na półkę, czy nie są realizowane. Otóż, Drodzy Państwo, nie 
sposób nie pamiętać projektów związanych chociażby z budową linii tramwajowej, które 
kosztowały ogromnie dużo pieniędzy i powędrowały na półkę. Natomiast chciałem bardzo 
mocno podkreślić, że bez takich projektów, które przygotowujemy i nie trafiają w danym 
roku do realizacji, ulicy Dobrzyńskiej, Traktowej, czy Maszewskiej byśmy nie zrealizowali. 
Tylko dzięki temu, że te projekty były przygotowane, miały pozwolenia na budowę, były 
gotowe do realizacji, udało nam się w szybkim trybie aplikować o te środki i te zadania 
zrealizować. Przypominam – to też nie było zadanie, które na rok 2015 wspólnie 
planowaliśmy. Mówiliśmy o tym, że jeśli taka szansa będzie, to będziemy starali się 
właściwie tym budżetem zarządzać tak, aby można było te środki podnieść. I ostatnia 
kwestia, w zasadzie, jeśli chodzi o sam budżet. Drodzy Państwo, proszę patrzeć też z 
pewną elastycznością, to, co robimy w ciągu całego tego roku, na budżet inwestycyjny. 
Gdybyśmy trzymali się sztywno tego, co uchwaliliśmy na początku roku 2015 pewnie 
wiele tych inwestycji, które w budżecie się znalazły, czy zostały zrealizowane, ich by po 
prostu nie było. Stąd za każdym razem, ja o tym wielokrotnie mówiłem, pracujemy nad 
planem inwestycyjnym. Ten plan inwestycyjnym jest bardzo dynamicznym narzędziem. 
Przypomnę tylko, że blisko 600 milionów złotych to są środki bodajże do 2020 roku, które 
znajdują się w WPF, które możemy podnieść w ramach nowej perspektywy i dlatego WPF, 
czy cały budżet, wygląda w taki sposób. Będziemy żywo reagować na to, co w tym 
budżecie się znajduje i analizy, koncepcje i projekty techniczne będziemy realizować 
nawet, jeśli one na dany rok Państwu się wydaje trafiają na półkę. To jest zawsze 
sytuacja, w której kiedy jest taka możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania bądź 
jakaś inna możliwość się pojawia, to po te projekty możemy zawsze sięgnąć i je 
realizować. To tyle. Prezydent odniósł się w zasadzie do większości tych kwestii. A, 
jeszcze jedna rzecz. Tu już Pani Radna ja mam przed sobą tabelę, w której tak naprawdę 
mam wnioski, które Państwo złożyliście i to tak, jak w przypadku Klubu Radnych 
Platformy, Klubu Radnych PSL – mogą to Państwo potwierdzić – tak w przypadku również 
Klubu PiS nie wszystkie inwestycji wchodzą do realizacji do roku przyszłego, ale część o 
które Państwo wnioskowaliście, zostały wpisane, uwzględnione w autopoprawce i 
znajdują się bądź w roku 2016, bądź w latach następnych. Dziękuję bardzo.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Krzysztofowi Krakowskiemu Sekretarzowi Miasta Płocka.  
 
Pan Krzysztof Krakowski Sekretarz Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! 
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Ja chciałbym się odnieść. Trochę nie 
rozumiem, dlaczego Pani Radna przy dyskusji na temat budżetu poruszyła kwestię 
organizacji urzędu, ale skoro już padły te słowa i czuję się wywołany do odpowiedzi, to 
chciałbym wyjaśnić, że Pani Radna ma wiele racji, bo rzeczywiście pewne fakty, o których 
Pani Radna mówiła, miały miejsce. Ja z Zastępcami Pana Prezydenta, Panem 
Skarbnikiem, rozmawiamy z osobami, które uzyskały już prawo do emerytury. I tak jak 
Pani Radna ja tak samo twierdzę, że te osoby to jest ich uprawnienie, tylko proszę 
zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że nie jest niczym nagannym, żeby pracodawca 
poznał plany pracownika co do jego zatrudnienia. Oczywiście przez niektóre osoby może 
to być odebrane w ten sposób, że my chcemy, aby te osoby jak najszybciej odeszły na tą 
emeryturę, tylko proszę też zwrócić uwagę, proszę Państwa, że niektóre z tych osób – w 
tej chwili nie chciałbym jakby naruszyć tutaj pewnych prawideł – ale niektóre z tych osób 
naprawdę już może jakiś czas temu powinny otrzymać impuls do tego, żeby taką decyzję 
podjąć, chociażby ze względu na dobro innych pracowników urzędu, którzy na przykład 
muszą – i są takie przypadki, proszę mi wierzyć – muszą część obowiązków wykonywać 
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za te osoby, bo one sobie z różnych względów nie radzą. Ja przepraszam, że to brutalnie 
zabrzmi, ale tak to jest. Natomiast uważam, że nie jest dobrym głoszenie takich 
informacji na zasadzie Radia Erewań, że gdzie indziej, z kim innym i co innego, bo to nie 
jest tak, proszę Państwa, że my chcemy tych ludzi na siłę wypchnąć. Wielokrotnie jest 
też tak, że my prosimy osoby, aby zastanowiły się, czy nie opóźnią swojego odejścia na 
emeryturę - i tutaj Pan Skarbnik może te słowa potwierdzić, bo rzeczywiście takie 
przypadki pracowników mamy, natomiast nikt nie może robić zarzutu z tego, że my z 
tymi ludźmi rozmawiamy. Uważam, że najgorszą krzywdę, jaką można pracownikowi 
wyrządzić, to po prostu z nim się nie komunikować. To pierwsza sprawa. A to Radio 
Erewań, o którym wspomniałem, to też jest wypadkową jakby tego co Pani Radna tutaj 
poruszyła. Ja się poczułem jak byśmy zamiast urzędu miasta mieli tutaj rzeźnię. Ja 
rzeczywiście powiedziałem na spotkaniu z moim pionem, że ma być krew, pot i łzy, tylko 
dobrze by było, jak by Pani Radna jeszcze swoją wiedzę w jakim kontekście to zostało 
powiedziane. Bo to zostało powiedziane w takim kontekście, że my mamy być dla 
obywateli. Proszę zwrócić uwagę, przynajmniej mój pion odpowiada w najszerszym 
zakresie za kontakt z obywatelami. To jest Biuro Obsługi Klienta, to jest Wydział Spraw 
Administracyjnych, tam gdzie mamy rejestrację samochodów, dowody osobiste, sprawy 
meldunkowe, dodatki mieszkaniowe. I tak jak powiedziałem, że jak w tym roku ci 
Państwo wykazywali się dużym zaangażowaniem, to ja nie będę ich oszukiwał, nie będę 
im mówił, że przyszły rok będzie łatwiejszy, bo będzie krew, pot i łzy, ale to ma być w 
celu należytej obsługi płocczanina, każdego petenta – nie lubię tego słowa – każdego 
klienta tego urzędu. Jeżeli to zostało przez Państwa negatywnie odebrane, to bardzo mi 
przykro, ale zupełnie nie o to mi chodziło. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie zatrudnienia, to 
chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, Szanowni Państwo Radni, że dostąpię zaszczytu 
zaproszenia przez Państwa na Komisję Rewizyjną w połowie roku i będę mógł przedstawić 
efekty faktyczne tych działań, które podejmujemy. Bo rzeczywiście też powiedziałem na 
spotkaniu z pracownikami, że niektóre rzeczy stoją na głowie, więc trzeba je przywrócić, 
żeby stanęły na nogach. To wszystkim nam się opłaca. Wszystkim płocczanom, 
wszystkim naszym podatnikom, osobom nas zatrudniającym się to opłaca. I na koniec, 
żeby troszkę tak luźniejszą atmosferę wprowadzić - ze wzruszeniem Pani Radna wczoraj 
przeczytałem w jednym periodyków przedświątecznych Pani artykuł, gdzie porównała 
mnie Pani do pewnej bajkowej postaci. Ze wzruszeniem dlatego, że cieszę się, że się 
wychowywaliśmy na tych samych bajkach. Natomiast ja chciałbym powiedzieć jedną 
rzecz, że jeżeli Pani bazowała na kreskówce „Porwanie Baltazara Gąbki”, to chciałbym 
powiedzieć, że ja się bardziej identyfikuję z Bartłomiejem Bartolinim herbu Zielona 
Pietruszka, natomiast prosiłbym, aby Pani też tak trochę może luźniej do tego podeszła, 
bo ja nie chciałbym na Panią patrzeć jak na Szpiega z Doliny Deszczowców. Dziękuję 
bardzo.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. 
Dobrze, że Pan Sekretarz dopełnił do zdanie, bo już zaczynałem myśleć, czy o smoka 
chodziło, czy o… Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, Pan Przewodniczący Tomasz 
Kominek, później poddaję pod głosowanie dwa wnioski, które u mnie leżą i później ciąg 
dalszy dyskusji Radnych.[…]” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Tomaszowi Kominkowi.  
 
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! 
Państwo Radni! Szanowni Mieszkańcy! Wiedziałem, odczytując nasze stanowisko, że 
przyjdzie ten czas, kiedy będę mógł szerzej omówić aspekt Radziwia i zostałem wywołany 
do tablicy przez Pana Radnego Andrzeja Alaksandrowicza. Powiem szczerze, że nie chcę 
być niegrzeczny i nie będę i szanuję Ciebie jako człowieka, Ciebie jako radnego, 
natomiast odniosłeś się do swojego podwórka i rzuciłeś hasło: Radziwie. Nie 
przypominam sobie, żebyś miał podwórko na Radziwiu ani był mieszkańcem, Panie 
Radny, naszego osiedla. To tyle może z niegrzeczności. Natomiast à propos tego, że rada 
osiedla w jakiś sposób skrzywia, czy zmienia jakby przekaz do Pana Prezydenta 
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Terebusa, wydaje mi się, że tak nie jest. Ja jestem akurat od kilku lat w tej radzie, a 
teraz pełnię funkcję przewodniczącego zarządu i nikt mnie tam nie odwołuje, ani nie chce 
odwołać, więc to tak. A nawet powiem więcej. Niezależnie od poglądów politycznych - czy 
ktoś jest członkiem Państwa ugrupowania, czy ktoś jest członkiem Platformy - to wszyscy 
wspierają mnie jako człowieka i za to im bardzo dziękuję. To jakby jest taka sytuacja. Ja 
też żałuję, że nie ma jeszcze ulicy Zielonej, natomiast ta ulica spędza nam sen z powiek 
od pewnie 20 lat, może więcej. Natomiast faktycznie już Prezydent jeden i drugi o tym 
szeroko powiedzieli, że logika wskazuje na to, żeby zacząć od tego jakie są  braki, a braki 
są chyba sprzed 30 lat na tym osiedlu. Kanalizacji deszczowej nie było, nie ma i dopiero 
ten temat się rusza. Więc nie problemem byłoby wylać asfalt i powiedzieć: jest ulica. A 
jeszcze jedno, bo  miałem inne zdanie, natomiast poprzez rozmowy z mieszkańcami, a w 
szczególności z mieszkańcami ulicy Zielonej, już wiem o tym i mówiłem Prezydentowi 
Nowakowskiemu, że wskazanym byłoby w 2016 roku pokusić się o przeprojektowanie tej 
ulicy na szerszą. Zresztą o tym Pan Bogusław Osiecki mówił. I to jest chyba jedyna rzecz, 
w której w 100% się z nim zgadzam. Zresztą wszyscy mieszkańcy o tym mówią, bo po 
cóż wydawać 20 milionów na ulicę, żeby mieszkańcy byli niezadowoleni. Totalnie bez 
sensu. Natomiast nie zgodzę się, że jakby nie ma w 2016 roku czynnika, który powoduje 
przyspieszenie budowy ulicy Zielonej. Są te zbiorniki retencyjne. Po to tam jest bodajże 
350 tysięcy, nie chcę zaglądać w projekt, ale chyba 350 tysięcy - jeden zbiornik 
retencyjny przy Popłacińskiej, drugi przy Krakówce - żeby w końcu właśnie tą kanalizację 
zrobić, bo jej po prostu nie ma. I proszę mi uwierzyć, Panie Radny, że ulica Zielona od 
wielu lat jest priorytetem i sam, bo sam przygotowywałem te wnioski jako radny osiedla i 
przedstawiałem na chyba tej komisji łączonej – priorytet ulica Zielona. Ale, żeby ona była 
skutecznie zrobiona, to tak jak merytorycznie przedstawił to Prezydent Terebus, ano 
trzeba zrobić zbiorniki, trzeba zrobić część ulicy Kolejowej. Dlaczego tak wyszło z tą 
Kolejową? Proszę zwrócić uwagę na jedno, Szanowni Państwo, była wpisana 
Dobrzykowska w zakresie finansowania gminy i w zakresie finansowania zewnętrznego, 
podobnie Kolejowa – część gminna, część z zakresu finansowania zewnętrznego. A cóż by 
było przewidując scenariusz najgorszy, że nie pozyskalibyśmy tego dofinansowania ani 
na jedną, ani na drugą ulicę, bo taki scenariusz też trzeba rozpatrywać. To lepiej chyba 
dokończyć inwestycję pod nazwą: Dobrzykowska, modernizacja ze ścieżką rowerową na 
100%, a pokusić się, jak mamy ryzykować, to zaryzykujmy w jednej ulicy ściągnięcie 
dofinansowania zewnętrznego. I tak też jest. Przecież nikt nie powiedział, że ta Kolejowa 
nie ma szansy bytu w 2016 roku. Dobrzykowska będzie zrobiona z pieniędzy gminnych - 
zresztą po rozmowie z Panem Skarbnikiem właśnie bardzo ciekawej do tego doszliśmy - 
natomiast Kolejowa będzie jakby kolejnym czynnikiem. To tylko dlatego oddaliła się 
Zielona. Może nawet nie oddaliła, tylko jest w sposób merytoryczny i logiczny 
rozpatrywana. To jakby jest taka rzecz. Specjalnie wziąłem ze sobą, Szanowni Państwo, 
ten projekt budżetu i te wszystkie kartki, karteczki małe, które tutaj są, to są zaznaczone 
- już w pierwszy dzień po otrzymaniu - wszystkie inwestycje, które są zaplanowane na 
osiedle Radziwie. I uczestniczyłem w 2015 roku w takich warsztatach pod nazwą 
rewitalizacja różnych osiedli i na Radziwiu były dwa spotkania. Na pierwszym było bardzo 
dużo osób. I muszę wam powiedzieć szczerze, że tam padły argumenty, że w latach 
wcześniejszych na Radziwie rocznie spływało około 2 milionów, jeżeli chodzi o inwestycje, 
około 2 milionów. Taka była średnia. Natomiast proszę podliczyć ten rok, proszę 
podliczyć to, co tu się dzieje i daj Boże, żebyśmy to wykonali na 90% i naprawdę nigdy 
nie było wpisane w nasze osiedle tyle inwestycji i tyle pieniędzy co teraz. Jest to zasługa 
generalnie nie moja. Ja jakoś przedstawiam to, co mieszkańcy oczekują i działam na 
100%. To chyba wszyscy wiedzą, którzy mnie znają. Natomiast nie chciałbym, żeby ktoś 
mówił o mnie, że ja oszukuję bądź jakąś demagogię wprowadzam w swoje działania, bo 
nie, naprawdę mi zależy na tym, żeby na Zielona była zrobiona, bo powiem więcej – ja 
nie wiem, czy będę radnym za 3 lata, nie wiem kto będzie, może na Radziwiu w ogóle nie 
będzie radnego, i wszyscy wiedzą nauczeni doświadczeniem, wszyscy, że jak nie ma 
radnego na danym osiedlu jest dużo gorzej. I taka jest prawda. Natomiast życzę nam 
tego, Drogi Panie Radny, żeby było na 100% wykonanie i po raz pierwszy może 
historycznie przekroczymy 10 milionów na Radziwiu. I muszę też w tym miejscu 
przeprosić inne lewobrzeżne jakby osiedla, które mają znacząco mniejszą ilość różnych 
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inwestycji i to one mają pretensję do nas, że ciągniemy na Radziwie te pieniądze 
wszystkie. Natomiast ja z pełną świadomością to robię. Przez 30 lat nie było tam 
pieniędzy, które były potrzebne. Inne osiedla nie chcę powiedzieć, bo mogę zamieszanie 
wprowadzać, że wyglądają lepiej, ale muszą troszkę poczekać, bo my naprawdę musimy 
nadrobić 30 lat. I w takim tempie jednej kadencji to naprawdę jest niebywałe, jeżeli z 
tego wyjdziemy chociażby na 80%. I tyle chciałem powiedzieć i życzyć nam wszystkim 
sukcesu, jeżeli chodzi o radnych z okręgu nr 3. Dziękuję.”                                                                   
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Szanowni Państwo, teraz poddam pod głosowanie dopuszczenie do głosu… Wiem, 
i pewnie będą kolejni, jak znam życie, dlatego chciałbym, żebyśmy przegłosowali, 
dopuścimy mieszkańców i będzie ciąg dalszy radnych. Ja zakomunikowałem Państwu to w 
momencie, gdy jedynym zgłoszonym był Pan Radny Kominek.[…]” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie 
wnioski o dopuszczenie do głosu: 
 

• Pana Bogusława Osieckiego  
Wynik głosowania: 
za – 23 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 1 
Rada Miasta Płocka udzieliła głos Panu Bogusławowi Osieckiemu.  
 

•   Pana Jana Wyrębkowskiego  
Wynik głosowania: 
za – 16 
przeciw – 5 
wstrzymujący – 1 
Rada Miasta Płocka udzieliła głos Panu Janowi Wyrębkowskiemu.   
 

• Pana Jerzego Skarżyńskiego   
Wynik głosowania: 
za – 23 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 1 
Rada Miasta Płocka udzieliła głos Panu Jerzemu Skarżyńskiemu.   
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Zapraszam 
do mównicy w pierwszej kolejności Pana Bogusława Osieckiego. Bardzo proszę 
wszystkich trzech Panów o zmieszczenie się w pięciu minutach, każdego z Panów w pięciu 
minutach.[…]” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Bogusławowi Osieckiemu.  
 
Pan Bogusław Osiecki powiedział: „Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Panowie 
Prezydenci! Szanowni Państwo! Idea zawsze jest przed dalszym postępem. Zaczynamy 
od pewnej idei. O historii budowy Parku Rekreacji i Sportu przy ulicy Teligi w Radziwiu już 
z tej mównicy mówiłem. Teraz mamy propozycję budżetową jego dotyczącą. Od kilku lat 
funkcjonuje w Płocku Budżet Obywatelski. To znaczy obywatele (mieszkańcy) proponują 
- Urząd Miasta realizuje. My proponujemy kolejny etap Budżetu Obywatelskiego, bardziej 
aktywujący mieszkańców: Budżet Obywatelski Aktywny, tak pozwoliłem sobie nazwać. 
Obywatele (mieszkańcy) proponują - Obywatele (mieszkańcy) w miarę swoich możliwości 
realizują – Urząd Miasta pomaga i kontroluje. Dominika Kulczyk zamierzała wiosną tego 
roku, promować w Płocku urban farming. Cytuję tu za Gazetą Wyborczą: To wciąż nowy 
trend, który już praktykują dla wspólnego dobra mieszkańcy m.in. Sao Paulo, Rzymu, 
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Madrytu, Bombaju, Szanghaju, Kapsztadu czy Nowego Jorku. Najprościej mówiąc, w 
urban farmingu chodzi o to, by wspólnie z sąsiadami założyć ogródek w przestrzeni 
miasta. Tym samym chronić środowisko, budować więzi społeczne i uczyć się 
współdziałania. To jest Wyborcza z marca. Ja pozwoliłem sobie napisać w komentarzu 
pod tym tekstem: I pomyśleć, że budując społecznie, 10 lat temu, Park Rekreacji i 
Sportu przy ulicy Teligi w Radziwiu nie wiedzieliśmy, że zbudowaliśmy "Nasz park 
społeczny". Ponad setka wolontariuszy budowała! Niestety nie udało się nam by 
społecznie był eksploatowany i używany. Nie mieliśmy partnera w Urzędzie Miasta i 
MZOS-ie. Dzisiaj, bo tak wyszło niechcący, rozmawiałem z prof. Lorensem, którego 
Państwo znacie i jak go zapytałem o opinię na temat tego parku, dzisiaj mówi, że mogę 
się powoływać na niego, że to jest pewien ideał partnerstwa obywatelskiego w realizacji, 
zrealizowany. Po pierwsze – dalej – proponujemy, abyśmy modernizację parku przy ulicy 
Teligi zrobili razem - Towarzystwo Miłośników Radziwia i Urząd Miasta jako gmina. Będzie 
to pilotażowy projekt Budżetu Obywatelskiego Aktywnego. My zrobimy projekt 
modernizacji. Obecny projekt kompletnie nie uwzględnia historii tego miejsca i 
uwarunkowań lokalnych. To zaprzeczenie idei urban farming. To marnotrawstwo tego co, 
olbrzymim wysiłkiem społecznym już tu zostało zrobione. Podbudowy boisk, nawodnienie, 
instalacje energetyczne zostaną usunięte. Pozostawia się tylko świerk posadzony przez 
nas, który pomimo wielu krytyk, pięknie rozrósł się i naturalnie uformował stając się 
głównym punktem placu. Na ile można wycenić społeczny kapitał tu wypracowany przy 
budowie, trudno powiedzieć - milion, dwa? Realizację projektu przewidujemy w latach 
2017-2018. Tak wyszło, Panie Prezydencie, ale to logiczne tu jest. Przewidujemy też, że 
koszty modernizacji nie przekroczą planowanych. Efekty zaś i korzyści zaś będą 
niewspółmiernie większe. W 2016 roku należy opracować ponowny projekt. Zrobimy to 
we własnym zakresie, społecznie. Chcielibyśmy modernizację parku zrobić bazując na 
współczesnych wzorcach niemieckich, o czym ja kiedyś wspominałem. W związku z czym, 
po drugie, proponujemy, aby konsultantem (partnerem) przy tej inwestycji był Urząd 
Miasta Darmstadt. Od 10 lat my jako organizacja współpracujemy z organizacją 
pozarządową z tego miasta. W zeszłym roku byłem w Darmstadt. Odwiedziłem tam wiele 
miejsc zabaw dla dzieci i osiedlowych boisk. Różnią się od tych spotykanych w Polsce. Są 
bezobsługowe, edukacyjne dla dzieci, wykonane z materiałów naturalnych i w sposób 
zapewniający dużą trwałość i niskie koszty eksploatacji. W tym roku nasza młodzież 
odwiedziła też jedno z takich miejsc. Tego roku nawiązałem też kontakt z Urzędem 
Miasta Darmstadt. Bardzo mi w tym pomogli niemieccy przyjaciele i goście z Niemiec, 
obecni na Pikniku Europejskim. I tu chciałbym podziękować Panu Prezydentowi - bo tak 
obserwowałem ten Piknik - za znakomite pełnienie roli gospodarza na  Pikniku. Udało się 
nam doprowadzić do tego, że mamy deklarację Urzędu Miasta Darmstadt pomocy w 
zapoznaniu się z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową miasta. Dalszych kroków w 
kontaktach z Urzędem Miasta Darmstadt nie chcemy i nie powinniśmy robić sami. Proszę 
Radnych i Pana Prezydenta o akceptację naszego pomysłu modernizacji parku przy ulicy 
Teligi i współudział. Miałem tego nie mówić, ale tu Pan Sosnowski mi zniknął, nie ma, to 
nic, to ja bardzo dziękuję.”  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Janowi 
Wyrębkowskiemu.  
 
Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka 
Rado! Szanowni Państwo! Przysłuchuję się tej dyskusji i widzę, że wszystkim Państwu 
zależy na tym, żeby ten Płock rozwijał się i zarówno strona rządząca, jak i opozycja 
wykazuje głęboką troskę o tą przyszłość miasta. Natomiast, proszę Państwa, nie 
słyszałem o tym, że Państwo macie jakiś cel, że chcecie ten Płock zbudować jako ośrodek 
regionalny. Te działania, które tutaj prowadzicie Państwo, one nie wykreują miasta jako 
ośrodka regionalnego. Wykreujecie miasto za 35 lat takie, jak zdiagnozował GUS – 
miasto 90-tysięczne. Trzeba zupełnie innego podejścia do kształtowania miasta, bo te 
metody, dużo chęci, natomiast bym powiedział, że chyba mało umiejętności w tym 
wszystkim jest, bo te metody, wiele różnych działań nie kreują żadnej spójnej całości. 
Potrzeba, żeby tutaj był lider. Samorząd Płocka już wnioskowałem o to, żeby wziął na 
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siebie rolę lidera regionu. Jeżeli Płock ma być tym ośrodkiem regionalnym, to musi być 
lider, który kreuje ten ośrodek i tym naturalnym liderem powinien być samorząd Płocka. 
Państwo, nie wiem, boicie się, nie chcecie, żeby ośrodek taki powstał z Płocka, czy nie 
wiem, jakie są tutaj przyczyny. Proszę Państwa, brak analiz strategicznych, wizji, planów 
funkcjonowania jako stolica polskiej chemii i jako ośrodek regionalny. 5 lat zostało temu 
ustalone, że Płock ma być tym ośrodkiem regionalnym. Do tej pory takich analiz, takich 
działań nie widzę. Złe rozwiązania. Trasa Popiełuszki, ulica Otolińska, Bielska, 
Dobrzyńska. Proszę Państwa, nie wyobrażałem sobie, że kiedykolwiek Trasa Popiełuszki, 
czy ulica Dobrzyńska będzie ulicą jednojezdniową o jednym pasie ruchu. Aktualnie 
Państwo szykujecie drugi i trzeci etap obwodnicy Płocka. One nie zapewniają 
optymalnego bezpieczeństwa w tym regionie. Są to rozwiązania na pierwszy rzut oka, że 
one są złe. Ja też sobie nie wyobrażam tego, żeby ulica w drugim i trzecim etapie i ulica 
Przemysłowa pod rejon największych zagrożeń była ulicą jednojezdniową, o jednym pasie 
ruchu. To samo, jeżeli chodzi o zagospodarowanie nabrzeża wiślanego. Proszę Państwa, 
weźcie pod uwagę to, że już mieliśmy na płockim nabrzeżu dwa metry wody, że tam 
płynie kra. Jeżeli ktoś nie wie, coś może sobie teraz pooglądajcie to, co się dzieje w 
Wielkiej Brytanii, że mają wodę jakiej 70. lat temu nie było. To może być na płockim 
nabrzeżu. Osłona, która wybudowana, nie spełnia żadnej funkcji dlatego, że woda 
krytyczna, która przyjdzie, a nawet nie taka, zupełnie ją skryje. I chcecie Państwo 
wybudować kolejne obiekty na nabrzeżu, które przysporzą nam problemów. Więc róbmy 
coś wolniej a mądrzej. To tempo trzeba zmniejszyć, ale lepiej przygotować się do tego 
działania. Cel nadrzędny - proszę Państwa, już o tym mówiłem – optymalne 
bezpieczeństwo dla funkcjonowania miasta, mieszkańców miasta i ośrodka 
strategicznego. To musi być w każdym Państwa działaniu. Musi być również cel 
strategiczny zdefiniowany dla Płocka. Ja tu dokonałem na swoje potrzeby analizy 
strategicznej. To nie wynika z tego, że ja sobie tak napisałem. To wynika z miasta, 
otoczenia miasta, dalszego otoczenia i makrootoczenia. Płock może być naprawdę 
wspaniałym ośrodkiem regionalnym, tylko trzeba do tego zupełnie inaczej podejść. Nie 
będę już tego czytał. Dla obszaru funkcjonalnego jaki cel strategiczny: wprowadzenie 
obszaru w główny strumień działań prowadzonych z udziałem obszaru Polski dla 
bałtyckiego obszaru integracji europejskiej oraz dla tworzenia europejskiego, jednolitego, 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego obszaru transportu. Proszę Państwa, szukacie 
pieniędzy, natomiast powinniście zauważyć, gdzie te pieniądze są, w jaki sposób ściągać 
w obszar funkcjonalny Płocka pieniądze. Już o tym mówiłem. Proszę Państwa, płocka 
produkcja, produkcja Orlenu przynosi dla budżetu państwa olbrzymie pieniądze. Jest to 
30 miliardów. Proszę nie pomylić tej kwoty – 30 ponad miliardów złotych. Miliardów, nie 
milionów. Olbrzymie pieniądze. I tutaj Państwo podejmujecie wysiłek, żeby wybudować w 
rejonie Orlenu drogi przy pomocy budżetu własnego i środków z Unii. Proszę Państwa, nie 
podejmujecie żadnych działań, żeby tutaj w to również włączyć organy centralne, żeby 
stworzyć maksymalne bezpieczeństwo dla funkcjonowania tego kompleksu, który 
przynosi 10% ponad dochodu dla budżetu państwa. Jest tutaj duża rezerwa. Proszę 
Państwa przed Płockiem są jeszcze wieki i tysiąclecia funkcjonowania. Nie możecie 
Państwo podejmować działań tak jakby za lat 3, czy za lat 15 skończyło się wszystko. 
Przewidujcie to, na tym polega ten zrównoważony rozwój, że kształtujemy możliwość 
funkcjonowania miasta, które ma duży potencjał i który ma wspaniałą historię, na 
następne wieki, na następne tysiąclecia. Z tych działań, które tutaj Państwo 
proponujecie, ja tego nie widzę.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Minęło 5 minut, 
Panie Janie. Proszę kończyć.” 
 
Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „I tutaj, proszę Państwa, tutaj jest pokazane jak ten 
Płock może funkcjonować jako ośrodek regionalny. Obszar funkcjonalny Płocka zawarty 
jako ośrodka regionalnego powinien być zawarty pomiędzy obszarem funkcjonalnym 
Olsztyna, Warszawy, Łodzi i Torunia z Bydgoszczą. Czy Państwa działania do takiego 
wykreowania obszaru prowadzą? – nie prowadzą. I przecież obszar funkcjonalny Płocka 
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jako ośrodka regionalnego nie będzie pomiędzy Drobinem, Wyszogrodem, Gąbinem i co i 
tym Duninowem.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę 
kończyć, Panie Janie.” 
              
Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Tu jest pokazany Płock. Ja nie tylko mówię, prawda, 
co należy zrobić – pokazuję dokładne rozwiązania ja to miasto można ukształtować. To 
nie jest nic nadzwyczajnego, proszę Państwa. Słupsk już jeździ po kawałku ringu. Płock - 
strategiczny kompleks, miasto o 30 tysięcy większe buduje obwodnicę miasta 
przechodzącą przez geometryczne centrum miasta. Są to złe rozwiązania. Chyba 
skończyłem. Także, proszę Państwa, podejdźcie Państwo do tego w tym przyszłym roku. 
Wiem, że tutaj ja tego budżetu nie zmienię i prawdopodobnie on nie będzie zmieniony, 
ale służby Urzędu Miasta, Pan Prezydent, Państwo Radni możecie wnioskować o 
naprawdę zaplanowanie tego Płocka jako ośrodka regionalnego. Macie jeszcze trzy lata 
tutaj przed sobą, przynajmniej 2,5 roku pracy, natomiast efekty tej waszej pracy będą 
widoczne w następnych kadencjach i będą podziwiały następne pokolenia. Dziękuję 
bardzo.”     
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Jerzemu Skarżyńskiemu.  
 
Pan Jerzy Skarżyński powiedział: „Ja będę szybciej mówił i mniej mówił, ale proszę 
Państwa taka uwaga. Pan Prezydent powiedział, że Kraków nie ma festiwalu. Ma, 
owszem. Do 2014 roku był na lotnisku w Balicach, ale ze względu na różne sytuacje, 
które tam się działy, w 2015 roku przeniesiony został z Balic na Błonia. I cóż się dzieje, 
proszę Państwa. Prezydent Majchrowski, proszę sprawdzić, nakazał zakończenie tej 
imprezy najpóźniej o godzinie 23.00 i tak się stało. Co do, ja nie lubię personalnie nikogo 
może atakować, ale Pan Radny Michał Sosnowski powiedział do Pani Wioletty Kulpy, żeby 
się nie zajmowała polityką. Panie Radny mniemam, że Pan to wie, że polityka to jest 
roztropna lub mądra troska o dobro wspólne. Powiedział Pan to, żeby nie politykować. 
Skąd pochodzi słowo polityka, to ja tylko szybciutko powiem, to będzie minuta. Słowo 
pochodzi od słowa greckiego polis, czyli miasto-państwo - to powinien Pan wiedzieć. 
Ludźmi, którzy zajmowali się politykami nazywano politikos, od polis, czyli polityką. Panie 
Radny, powtórzę za jednym z profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
właściwie nie powinienem powiedzieć tego słowa, jak nazywano ludzi, którzy nie 
zajmowali się polityką, Pan wie – idiotos. Czy Państwo wszyscy jesteście tu idiotami? Nie, 
bo się zajmujecie polityką, czyli roztropną troską o dobro wspólne (z sali Pan Radny 
Michał Sosnowski powiedział: „Ja mówiłem o partyjniactwie, nie o polityce.”) Proszę 
Pana, więc chciałbym tylko tyle powiedzieć.”   
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Szanowni Państwo, widzę jeszcze dwa zgłoszenia Państwa Radnych. Pierwszy Pan 
Radny Marek Krysztofiak, proszę bardzo.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Markowi Krysztofiakowi.  
 
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! 
Ze względu na niedyspozycję chorobową nie miałem zamiaru zabierać głosu, ale swoim 
emocjonalnym wystąpieniem o oświacie Pan Prezydent mnie troszeczkę sprowokował. 
Tak samo, jak i Pan Sekretarza, który tutaj do pracowników, słyszałem, mówi: krew, pot 
i łzy. Szkoda, że go nie ma. Krew, pot i łzy to powiedział Winston Churchill premier 
Wielkiej Brytanii w 1940 roku w kontekście wojny z Niemcami, w kontekście czekającej 
Brytyjczyków wojny. Krew, pot i łzy to było naturalne, ale w kontekście współpracy 
urzędników z mieszkańcami, którzy przychodzą tutaj w różnych sprawach, to można 
mówić o merytorycznym przygotowaniu, o kulturalnej obsłudze, o szybszej obsłudze. W 
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tym kontekście można mówić, ale nie: krew, pot i łzy. Także proszę przekazać Panu 
Sekretarzowi, żeby tego typu sformułowań nie używał. A teraz już do meritum, do 
oświaty. Panie Prezydencie, ja już tutaj na tej sali tłumaczyłem, że te najwyższe zarobki, 
w cudzysłowie, 5 tysięcy brutto dla nauczycieli w Płocku, to są ze wszystkimi możliwymi 
dodatkami, łącznie z odprawami, z nagrodami, z „trzynastkami” i tak naprawdę jest to 
prawie niemożliwe, żeby to jakieś większe grono nauczycieli miało. Poza tym jest to 
brutto, czyli na rękę tam około 3.100 zł, a tak naprawdę średnia płaca nauczyciela na 
rękę to jest w granicach 2.500 zł. Dalej, Panie Prezydencie, ostatnie podwyżki Pan 
powiedział, były w 2012 roku, nowy rząd może da, może nie da. W budżecie na 2016 rok 
koalicja PO-PSL nie zostawiła funduszy na podwyżkę płac zasadniczych dla nauczycieli. 
Mało tego, płaca zasadnicza nauczycieli to jest sześćdziesiąt parę procent, pozostałe 
procenty to są dodatki, które są w gestii samorządów i to się nie zmieni, Panie 
Prezydencie, bez względu na to jaki będzie rząd. Czy to będzie taka kolacja, czy inna, czy 
samodzielne rządy, te trzydzieści parę procent jest w gestii każdego samorządu i tutaj 
możemy na ten temat dyskutować, rozmawiać, negocjować. Jeżeli chodzi o dodatek 
motywacyjny, Panie Prezydencie, ja Panu przypomnę i chyba Pan potwierdzi – w 2010 
roku startując na prezydenta miasta Płocka w Pana ulotkach była zawarta taka prognoza i 
obietnica, że będzie 15%-owy dodatek motywacyjny dla nauczycieli i to już w kadencji 
2010-2014. Jeżeli Pan twierdzi, że nie, to ja się postaram dostarczyć tą ulotkę i pokażę 
tutaj wszystkim, że taka obietnica Pana Prezydenta była. My nie jesteśmy ludźmi 
nieodpowiedzialnymi, my wiemy, że nie można przesadzać z pewnymi finansami, żeby 
nie rozbić budżetu miasta Płocka, ale gdyby to było zrealizowane, to ja w tej chwili bym 
nie dyskutował o kolejnych procentach dodatku motywacyjnego, tylko byśmy rozmawiali 
o innych. Na przykład może warto zapewnić fundusze na większy dodatek za 
wychowawstwo. Doszło mnóstwo dodatkowych biurokratycznych zajęć dla wychowawców 
i myślę, że ten dodatek również powinien wzrosnąć. Mało tego, ja powiem tutaj, rok 
wcześniej, jestem pewny, że tak będzie, za rok o tej porze, kiedy będziemy mówili o 
budżecie na 2017 rok ten dodatek wzrośnie, bo to będzie rok przedwyborczy. I dokładnie 
było w roku 2013 i powtórzono to w roku 2014, czyli na 2017 rok na pewno pieniądze na 
dodatki dla nauczycieli się znajdą. Poza tym tutaj Pan Prezydent nie odniósł się do 
pracowników administracji i obsługi, a naprawdę często sytuacja tych pracowników jest 
bardzo trudna tutaj naprawdę powinny się jakieś pieniądze na podwyżkę znaleźć. Nie 
wiem w jakiej sumie to jest do negocjacji, ale tego po raz kolejny w budżecie 
przygotowywanym przez ekipę Pana Prezydenta nie ma. Dziękuję.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Marcinowi Flakiewiczowi.  
 
Pan Radny Marcin Flakiewicz powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! 
Szanowni Państwo! Pokrótce w wystąpieniu będę się starał i mam nadzieję, że mi się to 
uda, zabrać głos i obronić jeden z wniosków, który został przedłożony przez Klub Prawa i 
Sprawiedliwości, o który również zabiegam już nie tą, ale również poprzednią kadencję. 
Ale tak wstępem to widzę że - i ten wniosek będzie, Panie Prezydencie, racjonalny, tak 
jak Pan prosił - widzę, że wśród wielu Radnych są te rozterki i postaram się tych 
rozterek, żeby Państwo Radni nie mieli, bo zapewne są wewnętrzne przeciwności, z 
którymi Państwo Radni, moje koleżeństwo się bije będąc jednocześnie radnym osiedla i 
radnym miasta. Bo z jednej strony to taka podwójna twarz. Jako radni osiedlowi 
zabiegają o pewną inwestycję na osiedlach, a jako radni miasta niestety muszą przyjąć 
do wiadomości tłumaczenie Pana Prezydenta, że na tą inwestycję środków nie ma. Ale to 
jak to zostało tutaj powiedziane, to jest polityka, dlatego pozwolę się nie zgodzić z Panią 
Przewodniczącą. W momencie, kiedy radny osiedlowy staje się radnym miasta wchodzi w 
politykę i wraz z wyborem staje się jej częścią. Również nie rozumiem tego stwierdzenia, 
że jak ktoś nie dostrzega zmian w Płocku, Pani Przewodnicząca, to coś jest z jego 
emocjami nie tak. Bo ja bym poprosił, Pani Przewodnicząca, żeby już bez tych emocji, ja 
naprawdę doceniam to co dzieje się na Zielonym Jarze, ale żeby bez tych emocji 
naprawdę zawitać na inne osiedla w Płocku – na Dobrzyńską, „słodkie” tak zwane, Skarpę 
– i wtedy bez emocji ocenić, czy jednak tyle się dzieje w całym Płocku, jeżeli radny 
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miasta ocenia cały Płock, czy jednak gdzieś, gdzie indziej brakuje więcej. Ja rozumiem 
doskonale również Pani emocje dotyczące tego, że o coś się staramy, walczymy. Tutaj 
Pani się wypowiadała również w kontekście parkingu na Zielonym Jarze, w kontekście 
również innego radnego, z którym się Państwo – nie chcę powiedzieć wprost, ale to takie 
bokserskie – że boksujecie na facebooku kto zabiegał, kto nie zabiegał. Mnie, wręcz 
przeciwnie, cieszy wpis Pani Radnej Jóźwickiej, która się pochwaliła biletomatami na 
Skarpie. Nie ukrywam, napisałem tą interpelację ponad rok temu, a Pani Radna mówi, że 
osiedle pięknieje. Także dziękuję. Chwileczkę, Pani Radna. Także bardzo dziękuję, że Pani 
docenia starania również innych radnych. I w tym momencie bardzo bym prosił, ażeby 
Pani jako radna Osiedla Skarpy poparła wniosek Prawa i Sprawiedliwości o rozpoczęcie 
prac odnośnie ulicy Polnej. I, Panie Prezydencie, to nie rości żadnych skutków 
finansowych na rok 2016, ponieważ zapis wniosku jest, ażeby rozpocząć inwestycję ze 
skutkiem finansowym w roku 2017, na który to w WPF środki są zapisane. I jeżeli byłaby 
tutaj jakaś wątpliwość, Panie Skarbniku, odnośnie finansów, to pragnę zapoznać z 
historią, że już taki wniosek stanął na Radzie Miasta i wówczas Panie Kolego Radny 
Kominek jako radny okręgu 3 poparłem ten wniosek, jeżeli chodzi o ulicę Zieloną, żeby 
wykonać ten manewr – rozpocząć prace w jednym roku ze skutkiem finansowym na rok 
następny, gdzie były zapisane środki w WPF. Dlatego, Panie Radny Kominek, nie należy 
wchodzić w nowy rok z długami i mam nadzieję, że Pan jako radny okręgu 3 ten dług 
dzisiaj spłaci i zagłosuje za tym wnioskiem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, a 
jako przewodniczący Pan postara się, żeby reprezentacja Pana członków Klubu była w 
tym głosowaniu pełna i na tak. I, Panie Prezydencie, na koniec odnośnie tych inwestycji 
w roku wyborczym. Niestety wymienił Pan, że kilka inwestycji zakończonych w roku 
2015, między innymi dworzec, pozwolę sobie nie powiedzieć ostro, że Pan kłamie, ale 
minął się tutaj z prawdą, ponieważ dworzec został oddany w roku wyborczym, w 2014. 
Dziękuję.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.   
 
Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Szanowny Panie Radny Kominek, 
Kolego Tomku! To naprawdę nie odbieraj osobiście zbyt pewnych wystąpień. Natomiast 
cieszę się bardzo, bo nie chcę rozwijać tutaj dyskusji o Radziwiu – wiadomo, nie miejsce i 
nie czas, chyba zresztą już dosyć późno jest – natomiast cieszę się bardzo, że w kwestii 
ulicy Zielonej w pewien sposób dojrzałeś przez ten ostatni rok i będziesz w tej chwili 
wspierał i poszerzenie i nie spieszysz się już tak z pracami bardzo tam, że już nie 
będziesz obiecywał od następnego roku realizacji tej inwestycji. Bo jeśli chodzi o ulicę 
Zieloną to fakt, dobrze, że dzisiaj głośno to powiedziałeś. Właściwie od początku było 
wiadomo, że nie ma sensu rozpoczynać tam poważnego remontu bez wykonania 
pewnych innych czynności, na przykład chociażby przy ulicy Kolejowej związanej z tą 
gospodarką wodną. Natomiast, Panie Prezydencie, raczył Pan stwierdzić o ulicy 
Kolejowej, że jest na 2017, bo najpierw trzeba uporządkować tą gospodarkę wodną. 
Dobrze, nie miałbym nic przeciwko temu, tylko w takim razie, dlaczego miesiąc wcześniej 
ulica Kolejowa była w projekcie przewidziana na lata 2016-2017, a teraz w autopoprawce 
jest przesuwana na 2017? Czy naprawdę przez ten miesiąc nagle Państwo tak wpadli na 
to uporządkowanie gospodarki wodnej? Jest to odrobinę takie tłumaczenie niepoważne 
dla mnie, że przez miesiąc się z takiego powodu zmieniło umiejscowienie w WPF 
rozpoczęcia inwestycji Kolejowej. Dziękuję.”        
    
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Iwonie Jóźwickiej.  
 
Pani Radna Iwona Jóźwicka powiedziała: „Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! 
Szanowni Radni! Ja ad vocem do tego co Kolega Radny stwierdził, że przywłaszczyłam 
sobie jak gdyby jego historię, tak, bo on zabiegał. Ja też mam takie poczucie 
niesprawiedliwości, z tym że ja od razu w kwestii usprawiedliwienia. Owszem, pokazałam 
pewne nowinki, które się znalazły na naszej Skarpie absolutnie nie przywłaszczając ani 
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nie pisząc, że to moje zasługi. I naprawdę się cieszę, że ten biletomat jest, bo to bardzo 
fajna rzecz. Przyciąga to mieszkańców, którzy są zainteresowani tym biletomatem, tym 
bardziej, że pokazują się tam w obiektywie różne fajne rzeczy, które w Płocku zostały 
właśnie wykonane, między innymi most, ale absolutnie sobie tutaj zasług Pana Radnego 
Flakiewicza nie przywłaszczyłam. À propos do tego, co powiedział Kolega Radny, ja też 
mam takie poczucie niesprawiedliwości, ponieważ my wszyscy piszemy interpelacje po 
to, żeby ulżyć mieszkańcom w pewnych kwestiach, tak, ale te interpelacje się powielają i 
też mogę mieć żal do Kolegi Radnego Sosnowskiego, że pisze o ulicy Kredytowej, o której 
ja pisałam, o tej samej ulicy pisała koleżanka, która siedzi koło mnie i tak można temat 
powielać i powielać. Może dobrze by było, jak kiedyś ktoś wspomniał, że jakaś 
wyszukiwarka pod tytułem, nie wiem, wpisujemy coś i żeby te interpelacje się nie 
powielały i może o wiele lepiej by było i bez tych właśnie później kontekstów, że ktoś tam 
z kimś się boksuje gdzieś w którymś momencie. Dziękuję.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Powtórzę cytat, który dzisiaj padł: łączy nas troska o nasze miasto i to akurat 
bardzo dobrze, Szanowni Państwo. Pan Prezydent pewnie podsumowanie.”   
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja przede wszystkim, 
Szanowni Państwo, chciałem wyrazić swoją radość, że rzeczywiście Płock pięknieje, 
Skarpa pięknieje, co tak kłóci się czasami z pewnymi innymi wypowiedziami radnych. Ale 
rzeczywiście dostrzegamy to wszyscy. Ja cieszę się, że ojcami tego sukcesu i tego, że 
Płock pięknieje, jesteśmy my wszyscy. Z jednej strony prezydent i jego zastępcy, 
urzędnicy, wykonawcy robót często, z drugiej strony Państwo Radni, którzy właśnie 
decydują o tym, że dane środki będą na realizację danych projektów w budżecie 
przeznaczane. Odnosząc się pokrótce do wypowiedzi mieszkańców. Jeśli chodzi o plac 
Teligi to tutaj oczywiście ja jestem przekonany, że będziemy rozmawiać realizując ten 
plac, natomiast to też nie może być tak, że będzie on odpowiedzią na potrzeby tylko 
jakiejś grupy, części tylko mieszkańców, a chciałbym, żeby ona zaspokajał potrzeby jak 
największej ilości mieszkańców Radziwia. Natomiast tak jak dzisiaj cieszymy się z placu 
zabaw właściwie z którego korzystają mieszkańcy - zwłaszcza najmłodsi – Radziwia, a 
dawniej tam było wysypisko i dzisiaj już nie budzi tyle emocji jak w momencie 
powstawania, tak i sądzę, ten plac Teligi również będzie nas długo jeszcze cieszył. W 
kontekście sporów z Panem Wyrębkowskim – nie wiem, czy jeszcze jest Pan Jan, nie ma 
Pana Jana – natomiast to właściwie ten sam spór. Ja stoję na straży tego, że Płock jest 
ośrodkiem regionalnym od dawna i mamy wizję jego rozwoju. Być może ona nie jest tak 
rozległa jak w przypadku Pana Jana i jakoś tak tutaj tych trzech, czterech mostów nie 
wrysowujemy w tę wizję rozwoju, natomiast to co jest wypracowane tu na tej sali z 
Państwem Radnymi i także w kontekście zabiegów naszych o środki zewnętrzne, środki 
unijne realizowane, to właśnie jest ta misja budowania Płocka jako ośrodka regionalnego, 
bez wątpienia. Akurat Pan Jerzy Skarżyński to raczej odnosił się do wypowiedzi Państwa 
Radnych, nie do moich, ale też starałem się słuchać z uwagą. Tak, o Krakowie. W 
przypadku… Ale też Pan nie powiedział, jaki to festiwal. (z sali Pan Jerzy Skarżyński 
powiedział: „Live Festival.”) Właśnie, więc to tak znany, że nie pamiętamy. Ale generalnie 
ja też nie pamiętam. Dobrze. Natomiast w przypadku wypowiedzi Pana Radnego 
Krysztofiaka rzeczywiście z tych wypowiedzi ja też uważam, że warto zastanowić się nad 
zwiększeniem dodatku za wychowawstwo, jeśli już i sądzę, że tutaj dobrze byłoby ze 
związkami usiąść i ja deklaruję taką gotowość rozmowy o zwiększeniu tego dodatku, 
raczej nie tylko ze względu na to, że jest jakaś kwestia biurokratyzacji tej formy 
wychowawstwa, co raczej dostrzegając jednak zaangażowanie i wysiłek wielu nauczycieli, 
którzy właśnie do tego bycia wychowawcą podchodzą nie od strony biurokratycznej, co 
rzeczywiście bardzo konkretnej i realnej, więc zakładam, że tutaj jest ta także we mnie 
gotowość i sądzę, że tutaj znajdziemy konsensus. W przypadku Kolejowej tak, tak 
dokładnie było, że pierwotnie tak, ale później rozmowy i jak gdyby możliwość realizacji 



57 
 

tego. Nie chcieliśmy tego zostawiać mając świadomość, że nie damy rady po prostu tej 
Kolejowej zrobić. Można było to zostawić i nie zrealizować, ale uznaliśmy, że najpierw 
jednak trzeba rzeczywiście uporządkować tą gospodarkę, a dopiero później przystąpić do 
realizacji Klejowej, stąd tutaj decyzja o przeniesieniu jej na lata następne. Natomiast  w 
przypadku dworca – tak, w roku wyborczym, ale już po wyborach. Także to może 
umknęło rzeczywiście. Natomiast na pewno taka była moja intencja, że dworzec został 
oddany po wyborach i funkcjonuje rzeczywiście w tym roku. Dziękuję.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Barbarze Smardzewskiej-Czmiel.   
 
Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: „Bardzo dziękuję, Panie 
Przewodniczący. Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja bardzo krótko, ponieważ moi 
przedmówcy powiedzieli bardzo wiele na temat konstrukcji i potrzeb obecnego budżetu. 
Nie będę wyważać otwartych drzwi. Wszystko zostało już powiedziane. Ja tylko zadam 
takie bardzo praktyczne pytanie do projektu budżetu na 2016 rok. Moje osiedle chyba ma 
wyjątkowe szczęście, ponieważ jako jeden z wielu, wielu wniosków zgłaszanych przez 
Klub PiS został uwzględniony wniosek – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 15. Na ten cel, a inwestycja jest rozłożona na lata 2016-2017, jest 
zarezerwowane na 2016 rok tylko 25 tysięcy złotych. Cała inwestycja ma kosztować 
ponad milion złotych i moje pytanie – nie ma Pana Prezydenta Terebusa, ale może dotrze 
to pytanie – czy rzeczywiście 25 tysięcy złotych jest to kwota wystarczająca na realizację 
projektu tego wielofunkcyjnego budynku i czy nie będzie kłopot później z brakiem 
wystarczającej kwoty na realizację zadania na 2016 rok?  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Zaraz sprawdzimy podzielność uwagi.” 
 
Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: „Natomiast kończąc bardzo 
dziękuję za tę inwestycję. Jest to inwestycja, o którą zabiegamy łącznie z radą osiedla, 
której przedstawiciel jest na tej Sali - Pan Tadeusz Kowalczyk. Również rada osiedla 
wystosowała i wystosowywała co roku tę pozycję we wnioskach. Bardzo dziękuję i mam 
nadzieję, że ona nie spadnie w bieżącym roku… w 2016 roku, z zakresu działań 
inwestycyjnych naszego miasta. Ja humorystycznie może dla rozluźnienia sytuacji takiej 
troszeczkę gęstawej momentami na tej Sali - słyszałam wypowiedź Pani Przewodniczącej 
Struzik w radiu à propos tego placu na Zielonym Jarze. Bardzo ładny plac i rzeczywiście 
zasługuje na uznanie i na wdzięczność mieszkańców. Pani Małgosia powiedziała coś 
bardzo ważnego, że rada osiedla składała przez długi czas wniosek i nareszcie Pan 
Prezydent Nowakowski otworzył szeroko serce i wniosek ten zrealizował. Panie 
Prezydencie, niech Pan to serce otworzy również na wiele innych potrzebnych wniosków 
dla miasta, niekoniecznie tych, które znajdują uznanie w Państwa oczach, w oczach 
radnych koalicyjnych. Bardzo dziękuję.”  
    
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Odpowiadając, 
Szanowna Pani Radna, akurat cieszę się, że na koniec tej dyskusji Pani Radna 
podkreśliła, że i także nie tylko prezydent wsłuchiwał się w głosy radnych Platformy, czy 
głosy Radnych PSL, czy głos Radnego Hetkowskiego, ale także wsłuchał się w głos 
Radnych PiS i pewne elementy jednak znalazły się. I bardzo się cieszę. Natomiast tutaj w 
kontekście tej, ale to też ja się tylko cieszę z tego podkreślenia, natomiast chcę 
powiedzieć, że na pewno wystarczy to na rozpoczęcie procedury przetargowej i później 
realizację tej inwestycji rzeczywiście w całości - w części w roku 2016, a zakończenie tej 
inwestycji w roku 2017. To, co istotne i ważne, proszę mi wierzyć, że nie tylko rada 
osiedla, nie tylko Pani Radna, ale także i Pani Dyrektor szkoły bardzo mocno rzeczywiście 
jest zainteresowana realizacją tego projektu. Mam świadomość, że będzie to ważne z 
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punktu widzenia szkoły, osiedla. Jak Pani Radna doskonale wie, w roku bieżącym została 
wyremontowana i poprawiona sala gimnastyczna, a więc ta baza sportowa już uległa 
poprawieniu, a na pewno także te boiska będą zrealizowane w ciągu najbliższych dwóch 
lat. Natomiast tutaj bardzo, bardzo szybko. Mamy informację na przykład z Krakowa w 
kontekście, bo tu Kraków się pojawił, dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Tam 
dodatek jest średnio 6%, w maksie 7,5%, a w szkołach technicznych 3%. Oczywiście 
trzeba równać do najlepszych, ale poszukamy tych najlepszych i postaramy się 
sprawdzić, czy gdzieś w ogóle dodatki motywacyjne są wyższe niż 12%. Dziękuję.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Markowi Krysztofiakowi.  
 
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Prezydencie, 7,5% ale od czego? Bo to 
przy dodatku motywacyjnym nie patrzmy na procenty, tylko od czego to się liczy, od 
jakiej podstawy - po pierwsze. Po drugie - skończmy już może traktować tych nauczycieli 
jak takich chłopców do bicia. My, Panie Prezydencie, tutaj niedawno głosowaliśmy 
powstanie nowego stanowiska wicedyrektora POKiS. Ja się pytałem kilkakrotnie też w 
interpelacji, ile taki wicedyrektor zarabiać będzie. Dzisiaj będziemy tworzyć nowe 
stanowisko zastępcy komendanta Straży Miejskiej, też chciałbym wiedzieć - i kierownik 
Domu Darmstadt - też chciałbym wiedzieć jakie pieniądze ci Panowie, czy Panie 
otrzymają. Jestem pewny, że to będzie wyższa suma niż ta średnia nauczycieli. Więc 
może nie rozmawiajmy w kółko o tych nauczycielach w takim negatywnym kontekście, 
tylko powiedzmy, ile zarobi takie nowo utworzone stanowisko, ile będzie nas kosztowało 
jako miasto. Czy to jest to 5 tysięcy brutto, czy więcej? Ile kosztuje zastępca dyrektora 
POKiS, kierownik Domu Darmstadt – może w tym kontekście mówmy o tych 
stanowiskach, a jestem pewny, że jest to więcej niż zarabia przeciętny nauczyciel 
brutto.”       
 
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 z 
wielkim szacunkiem wypowiadam się o pracy nauczycieli, także jeśli chodzi o 
wynagrodzenie nauczycieli. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego Pan Radny Krysztofiak 
mówi o chłopcach do bicia. Absolutnie nie ma tutaj ani takiej woli, ani chęci, natomiast 
rzeczywiście warto rozmawiając o wynagrodzeniach w tym momencie zobaczyć, że te 
wynagrodzenia, tak jak powtórzę jeszcze raz, nauczycieli w Polsce są jedne z 
najwyższych… w Płocku… są jedne z najwyższych w Polsce i bardzo, bardzo dobrze, 
jeszcze raz to powtórzę, bardzo dobrze, ale trzeba przy planowaniu budżetu mieć też 
świadomość, że za każdym razem każdy ten jeden procent więcej to są miliony złotych, 
dokładnie, miliony złotych na wydatki bieżące. Więc tutaj znaczy, jeśli Pan Radny chce, to 
oczywiście będzie przygotowana analiza, także jeśli chodzi o wynagrodzenia dyrektorów 
szkół i będziemy w stanie, jeśli Pan Radny chce porównać, zestawić to z takimi 
wskaźnikami, o które Pan Radny poprosi. My rzeczywiście to przedstawimy i wtedy 
rzeczywiście będziemy mieli też materiał do dyskusji, bo taka dyskusja o tym kto chce 
lepiej dla nauczycieli, jak najbardziej tak. Stwarzajmy godne warunki dla nauczycieli, 
dobrze wynagradzajmy nauczycieli, natomiast – tak jak powtórzę jeszcze raz – 
nauczyciele w Płocku są jednymi z najlepiej wynagradzanych nauczycieli w Polsce, bez 
wątpienia. Dziękuję.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Markowi Krysztofiakowi.  
 
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Prezydencie, żeby zakończyć – jest 
Pan nauczycielem, Wiceprezydent Siemiątkowski jest nauczycielem, ja jestem 
nauczycielem, ja nie pamiętam, żeby na tej sali przez ten rok rozmawiano o jakiejkolwiek 
innej grupie w kontekście zarobków i żeby podawano średnią płacy jakiejkolwiek innej 
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grupy, na przykład – nie wiem – ile zarabiają średnio wiceprezydenci na przykład miasta 
Płocka, z naszych podatków jakie otrzymują. Ja nie słyszałem czegoś takiego. Tylko 
mówimy w kółko o nauczycielach. Ja w tym kontekście mówię, że przestańmy mówić w 
kółko ile zarabia nauczyciel, bo to jest – uważam – niepotrzebne. Dałem tu przykład 
nowotworzonych stanowisk, które na pewno będą więcej miasto kosztowały niż płace 
nauczyciela. I żeby zakończyć – Przewodniczący Jaroszewski na wigilii radnych użył 
takiego ładnego sformułowania, że możemy się pięknie dzielić, że powinien już być 
spokój w tym okresie świątecznym, kierując się apelem Pana Przewodniczącego 
Jaroszewskiego proponuję zakończyć w duchu spokoju, Panie Prezydencie, ta dyskusję i 
już jej nie kontynuować.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Ale widzę, że jeszcze będzie głos w dyskusji. Szanowni Państwo, ja tylko 
prosiłbym Państwa, przed nami jeszcze kilkanaście punktów, co prawda ostatnie 
zwyczaje przenoszą dyskusje tego typu na późniejsze godziny, ale spróbujmy jednak 
lokalnie trwać w swoich przyzwyczajeniach. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca.”      
           
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej 
Małgorzacie Struzik. 
 
Pani Radna Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: 
„Panie Przewodniczący Marku! Odezwał się we mnie duch oświatowy, nauczycielski, 
prawda. Jeżeli chodzi, dlaczego omawiamy sprawy płac nauczycielskich – to wynika  z 
ustawy. To ustawodawca nam nakazuje realizować w październiku sprawozdanie z 
realizacji zadań oświatowych. Ale to Pan poruszył ten temat, proszę wybaczyć. Tak, tak, 
Pan poruszył. Jeżeli chodzi o dodatki motywacyjne, tu bardzo słusznie chyba zasugerował 
Pan Prezydent, że nie zwiększajmy ciągle dodatków motywacyjnych, bo one nie są 
dzielone statystycznie na etat, tak, natomiast wychowawstwo to jest bardzo duża 
odpowiedzialność i należy tą kwotę znacznie zwiększyć, jeżeli chodzi o ten dodatek. 
Natomiast motywacyjny to Pan wie, że może być taka sytuacja, że dodatek motywacyjny 
może dostać czterech nauczycieli na całą szkołę, prawda. Tak jest w 
regulaminach.(nieczytelny głos z sali) Właśnie to powiedziałam. Ja nie powiedziałam, że 
nie każdy nauczyciel, czy pracownik w systemie oświaty pedagogiczny, otrzymuje 
dodatek motywacyjny, tylko ci wyróżniający się w pracy, jak sama nazwa wskazuje tego 
dodatku, a więc uważam za rozsądne negocjacje właśnie ze związkami zawodowymi 
dodatków, te które świadczą o jakości pracy danego nauczyciela. Dziękuję serdecznie.”  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Ja bardzo proszę Państwa jednak nie odbiegajmy od tematyki budżetu miasta i 
WPF. Proszę bardzo, raz jeszcze Pan Marek.”  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Markowi Krysztofiakowi.  
 
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Nie, ja już powiedziałem, że już nie 
zabieram głosu.”       
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo, cieszę się. Szanowni państwo, nim ogłoszę przerwę, dwie informacje. Pierwsza 
taka, iż zaraz po przerwie będziemy jako Rada pochylać się nad dwoma punktami, które 
dotyczyć będą wyborów personalnych, czy tam delegowania przez Radnych naszych 
przedstawicieli do dwóch ciał, że tak powiem. Prosiłbym bym bardzo, bo według mojej 
wiedzy jeszcze takiej rozmowy między Klubami nie było – niech Przewodniczący Klubów 
bądź wydelegowane przez nich osoby spróbują dojść do jakiegoś konsensusu, jeśli chodzi 
o skład personalny tych dwóch, po pierwsze kapituły, po drugie komisji. I druga sprawa - 
uprzejmie Państwa informuję, iż po przerwie przekazuję prowadzenie obrad Panu 
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Przewodniczącemu Wojciechowi Hetkowskiemu. A teraz ogłaszam godzinną przerwę do 
godziny 16.40, przerwa obiadowa. Dziękuję bardzo.” 
 
W obradach została ogłoszona przerwa od godz. 15.40 do godz. 16.40. Obrady zostały 
wznowione o godz. 16.50. 
      
Po przerwie obrady poprowadził Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Płocka.   
 
Omówione zostały kolejne projekty uchwał w sprawach: 
 

5. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Kapituły konkursu 
„Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka” (druk nr 253) 

 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] 
Wznawiamy obrady po przerwie. Jesteśmy w punkcie 5 – projekt uchwały według druku 
numer 253 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Kapituły 
konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka”. Czy w tej sprawie ktoś z 
Państwa chciałby zabrać głos? Znaczy wpłynął tutaj taki wniosek, który traktujemy jako 
wniosek podobno uzgodniony ze wszystkimi Klubami, żeby liczbę osób delegowanych z 
Rady Miasta do Kapituły rozszerzyć do osób trzech.[…]” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Romanowi Wróblewskiemu radcy prawnemu.  
 
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Szanowni Państwo, jest tylko 
problem, że projekt uchwały powstał na bazie wniosku Pana Prezydenta. Pan Prezydent 
zarządzeniem powołał Kapitułę, w której przewidział dwa miejsca dla Radnych. Jeżeli Pan 
Prezydent zgłosiłby w formie takiej uwagi, że zmieni zarządzenie i chciałby trzech, to 
wtedy nie ma problemu, ale to niestety…” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Arturowi Krasowi.       
 
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Mam zapewnienie od Pana Prezydenta, że zmieni to 
zarządzenie. Także już proszę Pana Prezydenta.” 
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka wyraził zgodę na autopoprawkę. 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Zatem bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów do kapituły.” 
 
Do Kapituły konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka” zostały zgłoszone 
następujące kandydatury:  

• Pani Radna Joanna Olejnik (kandydatura zgłoszona przez Pana Radnego Artura 
Krasa) 

• Pan Radny Tomasz Kolczyński (kandydatura zgłoszona przez Pana Radnego 
Marcina Flakiewicza) 

• Pan Radny Michał Sosnowski (kandydatura zgłoszona przez Pana Radnego 
Tomasza Kominka).  

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.   
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] 
Zatem do składu komisji będziemy delegowali Panią Joannę Olejnik, Pana Tomasza 
Kolczyńskiego i Pana Michała Sosnowskiego. Czy są jakieś uwagi co do tej uchwały? Nie 
widzę.” 
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6. powołania przez Radę Miasta Płocka Komisji do zniszczenia 
nieodebranych dokumentów na ławników (druk nr 254) 

 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: 
„Przechodzimy do kolejnego punktu – powołanie przez Radę Miasta Płocka Komisji do 
zniszczenia nieodebranych dokumentów na ławników, uchwała według druku nr 254. 
Proszę bardzo o zgłaszanie kandydatów.[…]” 
 
Do Komisji do zniszczenia nieodebranych dokumentów na ławników zostały zgłoszone 
następujące kandydatury:  

• Pan Radny Artur Kras (kandydatura zgłoszona przez Panią Radną Iwonę 
Krajewską) 

• Pani Radna Wioletta Kulpa (kandydatura zgłoszona przez Pana Radnego 
Tomasza Kolczyńskiego) 

• Pan Radny Michał Sosnowski (kandydatura zgłoszona przez Pana Radnego 
Tomasza Kominka) 

• Pan Radny Michał Flakiewicz (kandydatura zgłoszona przez Pana Adama 
Modliborskiego). 

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.   
 

Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy są 
jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi co do treści 
uchwały? Nie widzę.[…] Proponuję zatem zgłaszanie kandydata na Przewodniczącego 
tejże komisji – komisji do spraw ławników.[…]” 
 
Na przewodniczącego komisji zgłoszone zostały następujące kandydatury: 

• Pani Radna Wioletta Kulpa (kandydatura zgłoszona przez Pana Radnego Marcina 
Flakiewicza) 

• Pan Radny Artur Kras (kandydatura zgłoszona przez Panią Radną Iwonę 
Krajewską). 

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.   
 

Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy są 
inne kandydatury? Nie widzę. Proszę zatem o zgłaszanie kandydatur na 
Wiceprzewodniczącego Komisji.[…]”  
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.  
 
Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 
Musimy rozstrzygnąć za chwilę pewnie kto będzie przewodniczącym. Proponuję, że ta 
osoba, która nie uzyska większości, żeby została Wiceprzewodniczącą, czy 
Wiceprzewodniczącym tej komisji, tak ważnej zresztą.” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: 
„Rozumiem, że to jest wniosek formalny, tak. Dobrze, przegłosujmy go zatem.[…]”  
Wynik głosowania: 
za – 22 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
Wniosek został przyjęty.  
 

7. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2016 rok 
(druk nr 255) 

 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani 
Radnej Joannie Olejnik.  
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Pani Radna Joanna Olejnik powiedziała: „Chciałabym wnieść autopoprawkę do planu 
pracy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej do tematu, który jest w czerwcu: 
Analiza perspektyw inwestycji strategicznych miasta Płocka, dopisać słowo realizacji, więc 
temat będzie brzmiał: Analiza realizacji i perspektyw inwestycji strategicznych miasta 
Płocka. Dziękuję bardzo.” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Michałowi Twardemu.  
 
Pan Radny Michał Twardy powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! 
Chciałbym w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej do projektu uchwały na druku 255 
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka złożyć dwie 
poprawki. Pierwsza poprawka – w lutym Komisja Gospodarki Komunalnej miała wpisany 
temat: Windykacja zadłużenia w MZGM – przyczyny oraz możliwości zmniejszenia 
zadłużenia. Propozycja jest taka, aby dopisać do tego zapisu spółkę ARS oraz MTBS, czyli 
temat by brzmiał: Windykacja zadłużenia w MZGM, ARS, MTBS – przyczyny oraz 
możliwości zmniejszenia zadłużenia. W drugim punkcie chciałbym, aby czerwcowy temat: 
Plany miasta związane z zieloną energią w latach 2016-2018 (wykorzystanie funduszy UE 
na energię odnawialną) został przeniesiony na styczeń w tym samym temacie.”    
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Marcinowi Flakiewiczowi.  

Pan Radny Marcin Flakiewicz powiedział: „Chciałem poinformować, dotyczy zmiany w 
planie pracy Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta – w czerwcu temat: 
Plany miasta w stosunku do modernizacji stadionu piłkarskiego Wisły Płock S.A. zmiana 
nazwy na: Plany miasta dotyczące modernizacji stadionu piłkarskiego Wisły Płock S.A. 
Słowo: w stosunku zmieniamy na: dotyczące.” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Michałowi Sosnowski.  
  
Pan Radny Michałowi Sosnowskiemu powiedział: „Autopoprawka do planu pracy 
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki na 2016 rok na druku nr 255. Na prośbę Wydziału 
Sportu i Rekreacji, po ustaleniu z Komisją w dniu 21 grudnia 2015 roku proponujemy 
przesunięcie z października 2016 roku na styczeń 2016 roku tematu pod nazwą:  
Stypendia i  nagrody  przyznawane  przez  Prezydenta Miasta Płocka w zakresie sportu i   
kultury - kto, za  jakie osiągnięcia, w jakiej  wysokości?, natomiast temat planowany na 
styczeń pod nazwą: Informacja na temat działalności płockich klubów sportów walki 
przenieść na październik 2016 roku.” 
  

8. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2016 rok (druk nr 
256) 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 256. 
 

9. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2016 rok (druk nr 257) 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 257. 
 

10. zmiany w statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (druk nr 258) 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani 
Radnej Wioletcie Kulpie.  
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Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „To znaczy wczoraj na Komisji Skarbu 
dyskutowaliśmy na temat tego projektu uchwały, który de facto jest powrotem do stanu 
poprzedniego, ale czy w związku z tym skoro słyszymy o tworzeniu kolejnych stanowisk 
pracy na funkcjach kierowniczych – między innymi w POKiS kolejny zastępca dyrektora 
od jakieś czasu, który funkcjonuje – chcielibyśmy wiedzieć, czy tego typu zmiana również 
spowoduje tworzenie jakiegoś kolejnego stanowiska pracy, myślę na przykład - kierownik 
Domu Darmstadt? Czy będzie tworzone kolejne stanowisko kierownicze w tym zakresie?” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Nie będzie.” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę, 
przechodzimy zatem do punktu 11.[…]”    
 

11. zmiany uchwały nr 717/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 
stycznia 2014 roku (druk nr 259) 

 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.  
 
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie 
Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja chciałem zgłosić autopoprawkę. Proponuje się, bo w 
przedłożonym Państwu Radnym projekcie uchwały jest zapisane, że § 1 ust. 2 miałby 
otrzymać brzmienie: Obchody Dni Historii Płocka odbywać się będą w wybrany weekend 
maja, czerwca lub lipca danego roku kalendarzowego. Proponuje się, aby skreślić w 
całości to zdanie, które przed chwilą przeczytałem i żeby w § 1 ustęp 2, który brzmi: 
Obchody Dni Historii Płocka odbywać się będą w wybrany weekend maja lub czerwca 
danego roku kalendarzowego po słowie: kalendarzowego dopisać słowa: z zastrzeżeniem 
ustępu 3 i dodać ustęp 3 o treści: Obchody „Dni Historii Płocka” w 2016 roku odbędą się 
w dniach 22-24 lipca.” 
(autopoprawka stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu) 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani 
Radnej Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A ja pragnę z tego miejsca podziękować Panu 
Prezydentowi Romanowi Siemiątkowskiemu za tą zmianę, bo wynikała ona między innymi 
z naszej dyskusji podczas wczorajszej Komisji Skarbu za co dziękujemy. Natomiast mam 
tylko… dobrze, ale Pan był wyrazicielem tej myśli. Dobrze, to w takim razie dziękuję 
całemu gronu Panów Prezydentów za zmianę i Panu Skarbnikowi, i oczywiście Panu 
Sekretarzowi, jakże mogłabym zapomnieć. Natomiast mam tylko prośbę do Pana 
mecenasa. Dobrze, że Pan mecenas jest. Być może w tej samej kwestii. Bo tak patrzę w 
projekty uchwał różne, bo widzę, że różnią się czcionką – pewnie inny wydział to 
przygotowywał – ale są różne podstawy prawne, jeśli chodzi o ustawę o samorządzie 
gminnym. Nie ma jednolitej podstawy prawnej. Czyli na przykład przyjmujemy, że jest to 
Dziennik Ustaw z 2015 roku poz. 1515, ale czasami jest na tym koniec, czasami są 
dodawane jeszcze 1445 i 1890. W związku z tym proponowałabym – jeszcze jest inna 
formuła: 1515 z późniejszymi zmianami – proponowałabym jakoś ujednolicić tą podstawę 
prawną, żeby była w każdym projekcie uchwały taka sama. Znaczy mnie uczono, że: 
1515 z późniejszymi zmianami.”         
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Romanowi Wróblewskiemu radcy prawnemu.   
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Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Proszę Państwa, ja tylko uzupełnię 
tą autopoprawkę, że powinno być tak: W § 1 uchwały nr 717/XLIII/2014 Rady Miasta 
Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia „Dni Historii Płocka” oraz 
terminów ich obchodów wprowadza się zmianę. Natomiast co do tekstu, proszę Państwa, 
to zależy od tego jak prawnik patrzy. Ja jestem zdania takiego, że powinno się wymieniać 
wszystkie dzienniki ustaw, które zmieniają daną ustawę, natomiast są różne wersje – 
jedni podają, że z późniejszymi zmianami, drudzy nie. Nie wpływa to na, że tak powiem, 
ważność danego aktu prawnego. Natomiast ustawa o technice normatywnej mówi, że 
powinno się wymieniać wszystkie dzienniki, ale ani to nie jest błędem, ani taka forma, ani 
taka forma. To zależy po prostu jak prawnik, który opiniuje daną uchwałę akceptuje taki 
akt. Tylko różne wydziały są. Ja już nie zwracam na to uwagi, bo to – mówię – nie 
wpływa na ważność aktu prawnego i dlatego niestety tak jest. Dziękuję.” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Czy są jakieś inne uwagi w tej sprawie? Nie ma, dziękuję. Przechodzimy do 
kolejnego punktu.[…]”     
 

12. wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego 
przekazanego do dyspozycji Centrum Widowiskowo-Sportowego 
Jednostka Budżetowa (druk nr 260) 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 260. 
 

13. zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 
2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i 
trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 
261) 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 261. 
 

14. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Klonowej (druk nr 262) 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 262.  
 

15. zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 50/IV/2015  z dnia 27 stycznia 
2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 
263) 

 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani 
Radnej Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję. Rozmawialiśmy nie tak dawno – za 
to spotkanie oczywiście dziękuję – z Panem Prezydentem Piotrem Dyśkiewiczem z 
przedstawicielami ogrodów działkowych. I oczywiście to jest uchwała – między innymi – 
finalizująca te oczekiwania wypływające od właścicieli, czy też dzierżawców ogrodów 
działkowych, natomiast uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2016 roku. I teraz, Panie 
Prezydencie, bo rozmawialiśmy o jakimś pomyśle wyjścia z sytuacji co zrobić z tym 
okresem załóżmy od kwietnia, kiedy zaczynają się te prace porządkowe na terenie 
ogrodów działkowych, do końca czerwca. Czy możemy liczyć na jakąś jeszcze Państwa 
inicjatywę na przykład ustawienia na terenie ogrodów działkowych pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów, czy też jest jakaś szansa na ogłoszenie jakichś konkursów 
również na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, bo to było między innymi podczas 
tej naszej rozmowy poruszane. Czy można w jakiś sposób jeszcze wspomóc te ogrody 
działkowe do lipca 2016 roku?” 
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Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Tomaszowi Kominkowi.   
 
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! 
Dziś dzwonił do mnie Prezes Płockiej Delegatury Mazowieckiego Okręgu PZD Pan Marcin 
Werner i przepraszał, że nie może osobiście tego zrobić, ale upoważnił mnie do tego, 
żebym podziękował za to wyłączenie, które było bardzo oczekiwane przez działkowców. 
Faktycznie uczestniczyliśmy w tym spotkaniu, o którym Pani Przewodnicząca w tej chwili 
mówi i chciałem tylko podziękować w jego imieniu, bo o to mnie prosił. Dziękuję.”    
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Piotrowi Dyśkiewiczowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.  
 
Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Pani 
Przewodnicząca, rzeczywiście rozmawialiśmy o różnych rozwiązaniach, tak, podczas tego 
spotkania. Natomiast ja jestem w stałym kontakcie z Panem Prezesem Wernerem. Tutaj 
nie było, że tak powiem, dalszych jakichś roszczeń, czy też oczekiwań, bo generalnie 
jakby najważniejszym ustaleniem było to, żeby dokonać tego wyłączenia i to się staje. 
Natomiast wszystkie te pozostałe rzeczy, które Pani tutaj wymieniła, jakby nie miały 
dalszego ciągu i też sam Pan Prezes jakby odstąpił też od jakby roszczenia, tak, 
oczekiwań, tak. Ja jeszcze tylko dodam, że tutaj, jeżeli chodzi o tą dobrą współpracę z 
działkowcami, to przecież jesteśmy w takim momencie, kiedy jesteśmy tuż przed 
przyznaniem prawa do użytkowania gruntów, które są tak naprawdę miejskie. Tutaj, jak 
sądzę, Pan Prezydent Terebus będzie procedował w tej sprawie. To też jest jakby dobre, 
znaczy ukłon ze strony Urzędu Miasta i dobra oznaka dobrej współpracy z tym 
środowiskiem.” 
            
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: 
„Dziękuję, Panie Prezydencie. Czy są jeszcze jakieś wypowiedzi w tej sprawie? Nie widzę, 
zatem przystępujemy do kolejnego punktu.[…]” 
 

16. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (druk nr 264) 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 264. 
 

17. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku (druk nr 265) 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Markowi Krysztofiakowi.  
 
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Ja bym chciał uzyskać odpowiedź na 
następujące pytanie – ile będzie kosztowało utworzenie stanowiska zastępcy komendanta 
Straży Miejskiej rocznie, a jeśli nie mogę uzyskać takiej odpowiedzi, to jaka będzie 
średnia płaca kadry kierowniczej Straży Miejskiej? Myślę tu o komendancie i o tym 
nowym zastępcy. Czy taką odpowiedź mógłbym uzyskać - średnia wtedy płacy tych 
dwóch Panów?” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani 
Radnej Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy starałam się jeszcze tak szybko 
policzyć, bo temat ochrony budynków – ochrony budynków podległych Prezydentowi, już 
nie chcę mówić, że ochrony Pana Prezydenta przez Straż Miejską – wyniknął troszeczkę 
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wcześniej. Podjęłam ten temat w interpelacji pytając się, po pierwsze, czy Straż Miejska 
ma takie kompetencje, żeby w ogóle coś takiego rozważać, wynikiem czego są te dwa 
dokumenty. Czyli de facto robimy wyłom i dajemy Straży Miejskiej możliwość ochrony 
budynków. Nie wiem, czy to będzie się ograniczało tylko i wyłącznie do budynków 
podległych Urzędowi Miasta, czy będziemy zatrudniać kolejnych strażników i Straż 
Miejska będzie startowała w jakichś konkursach i będzie ochraniała, będzie startowała w 
konkursach i będzie konkurencją dla innych firm ochroniarskich. A przyznam się szczerze, 
że zgodnie z ustawą o samorządzie takich praktyk być nie powinno, bo samorząd ma 
realizować podstawowe potrzeby mieszkańców Płocka, zabezpieczać potrzeby 
mieszkańców Płocka, a nie być konkurencją dla firm, które taką działalność prowadzą. I 
tak się zastanawiałam, jakie mamy korzyści z tego tytułu. Bo tak Państwo szarżowaliście 
tymi korzyściami dla budżetu miasta Płocka, bo tam ponad 5 milionów złotych w tej 
chwili jest budżet Straży Miejskiej, które te środki zostają wydatkowane z budżetu 
miasta, czyli wszystkich pieniążków płocczan. I teraz tak, zgodnie z tą odpowiedzią, którą 
dostałam – mówię to z pamięci, także mogę się gdzieś tam pomylić w drobnych kwotach 
– wpisaliście mi Państwo, że firma ochroniarska, która do tej pory sprawuje tą służbę, 
pobiera rocznie z budżetu miasta Płocka, w drodze oczywiście konkursu wyłoniona firma, 
około 460 tysięcy złotych. Państwo zatrudniacie 11 nowych strażników. Ja pytałam się 
jaka jest średnia płaca na tych stanowiskach – powiedziano mi, że 2.200 brutto. Tylko tak 
enigmatycznie trochę uzyskałam wczoraj na komisji odpowiedź, że część z tych 
strażników będzie pochodziła z obecnych pracowników, a część będzie pochodziła z 
nowego naboru. Myślę o ochronie budynków. Tak mi powiedziano, że te 11 osób to nie 
będzie do ochrony budynków z tego naboru, tylko część będzie z obecnych strażników, a 
część będzie z tego naboru przesuniętych na interwencje. I tak sobie policzyłam, to 
mamy 290 tysięcy złotych. To tego musimy doliczyć ZUS, bo to jest pensja brutto, a 
musimy doliczyć do tego ZUS, czyli będziemy mieli około 350 tysięcy, tak sobie liczę. Do 
tego, tak jak słusznie Pan Radny Marek Krysztofiak zauważył, jeszcze musimy doliczyć 
zastępcę komendanta, który będzie nadzorował tą ochronę budynków, bo wcześniej nie 
było mowy o Zastępcy Komendanta, teraz nagle jak tworzymy nową gałąź działalności 
Straży Miejskiej, to musimy powołać zastępcę komendanta, który również będzie 
generował koszty. Nie wiem, czy Państwo będziecie mieli również problem z ustaleniem 
wysokości wynagrodzenia zastępcy komendanta, tak jak kiedyś był problem z podaniem 
wysokości wynagrodzenia zastępcy dyrektora POKiS, ale mam wrażenie, że chyba 
Państwo taką wiedzę posiadacie, jeśli takową strukturę tworzycie. I za chwilkę będziemy 
głosować budżet na rok 2016, a w nim jest zapisana konkretna kwota na działalność 
Straży Miejskiej, czyli – jak mniemam – są przewidziane już te wszystkie wydatki: 11 
nowych etatów i nowy etat zastępcy komendanta. I tak się zastanawiam, bo jedynym 
argumentem, który usłyszałam wczoraj na komisji, to było, że będziemy wpływać na 
zmniejszenie poziomu bezrobocia w mieście Płocku. Jeśli rzeczywiście to ma być 
argument, to w takim razie, jeśli Pan Prezydent zamierza w ten sposób walczyć z 
bezrobociem, to się zastanawiam w którym momencie płocczanie powiedzą dość, nie tędy 
droga. Miejsca pracy tworzą inwestorzy, miejsca pracy powinny tworzyć przede 
wszystkim firmy zewnętrzne, a my nie zapominajmy, że jesteśmy budżetówką i mamy 
też pewne role ograniczone w tym zakresie. Bo jeśli nam się rozrasta administracja, a nie 
rozrastają się zadania, to trzeba się zastanowić, czy to jest właściwy kierunek. W związku 
z tym mam wątpliwość cały czas, czy powinniśmy iść w tą stronę tworzenia nowych 
miejsc pracy w zakresie nie prewencji, nie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Płocka, 
bo ochrony budynków podległych Prezydentowi Miasta Płocka. Czy to de facto powinna 
być działalność Straży Miejskiej? – w moim przekonaniu nie, bo nie do tego ta Straż 
Miejska była powoływana wiele, wiele lat temu. W związku z tym ja mówię stanowcze nie 
temu projektowi i jednemu, i drugiemu uchwały.”                                        
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Krzysztofowi Krakowskiemu Sekretarzowi Miasta Płocka.  
 
Pan Krzysztof Krakowski Sekretarz Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, 
ponieważ bezpośrednio czuje się odpowiedzialny za ten pomysł, to chciałbym powiedzieć 
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tak, że wzorowaliśmy się, znaczy może inaczej – nasze obawy były związane przede 
wszystkim z tym jakie ceny uzyskamy na przetargach, jeżeli chodzi o nowe warunki 
związane z podwyżką i oskładkowaniem, tak naprawdę, umów – zleceń. Nie wiem, czy 
jest tutaj Pan Dyrektor POKiS na sali, ale takie informacje do mnie doszły, że między 
innymi przetarg na ochronę amfiteatru skończył się stawką dwukrotnie wyższą za 
godzinę, ochronę taką ciągłą 24-godzinną, stawką dwukrotnie wyższą niż do tej pory, 
więc gdybyśmy przyjęli tok rozumowania Pani Radnej, to musielibyśmy dzisiaj mieć 
zabezpieczone w budżecie, jeśli nie 900 tysięcy, to przynajmniej 750, a mieliśmy niecałe 
500… 560, przepraszam. Więc nie byłoby nas stać na to, żeby taką usługę zakupić na 
rynku. Ja nie zgadzam się z Panią Radną, że to nie jest zadanie gminy ochrona tych 
budynków, bo naszym zadaniem jest miedzy innymi gospodarowanie mieniem 
komunalnych, a w gospodarowaniu mieniem komunalnym jest ochrona tych budynków, 
to czy my zdecydujemy się zlecić to na zewnątrz, kupić tą usługę na rynku, czy 
wykonamy ją, jeśli tylko prawo na to pozwala, własnymi siłami, to jest nasza decyzja i 
rachunek ekonomiczny, Szanowni Państwo. Natomiast chciałbym się jeszcze odnieść do 
tego, że nie jesteśmy jedynym samorządem w kraju, który poszedł w tym kierunku, bo 
podobnie jest to realizowane między innymi w większym od naszego mieście Poznaniu. 
Podobnie jest w mieście Łodzi, chociaż tam jest ochrona częściowa straży miejskiej części 
budynków, a część jest zlecone na zewnątrz. Częściowo jest to też zlecone na zewnątrz w 
Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. W Przemyślu i w Bolesławcu też jest to zadania 
straży gminnej. Nie widzimy w tym żadnego tutaj odejścia od jakiejkolwiek normy. Nie 
widzimy też jakby zarzutu psucia rynku, bo psucie rynku byłoby wtedy, gdybyśmy my to 
robili taniej, czy w jakikolwiek sposób dotowali wykonanie tego zadania, a my tego nie 
robimy. My po prostu staraliśmy się zapewnić ciągłość funkcjonowania tkanki 
infrastrukturalnej urzędu poprzez powierzenie tego zadania Straży Miejskiej za kwotę  
czterystu - Panie Skarbniku – pięćdziesięciu tysięcy złotych rocznie. Jakby argument 
likwidacji bezrobocia jest, proszę Państwa, zbyt populistyczny, żeby zrozumieć całość 
problemu. Faktycznie zgadzam się z tym, że dobrze, bo będą te osoby, które będą 
dotrudnione, bo całość etatów, które będą nam potrzebne do obsługi i do ochrony tych 
budynków, to jest 15. Ja nie znam zagadnienia zastępcy komendanta. Myślę, że to nie 
jest żaden dodatkowy etat. Ale to jeżeli można, to Pan Komendant, jeśli mógłby się w tej 
kwestii wypowiedzieć. Nie znam też wynagrodzenia tej osoby, bo nie znam tej osoby. 
Natomiast chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście będą to osoby zatrudnione zgodnie z 
przepisami prawa, w sposób cywilizowany, które będą miały prawo do wszystkich 
świadczeń, do urlopów i będą pracowały 160 czy 160 kilka godzin w miesiącu, a nie 240, 
żeby odebrać 1.000 zł. Bo ja Państwu na połączonych komisjach też już to – wydaje mi 
się – tłumaczyłem, że przy stawce 7,60, czy 7,80 dzisiaj trudno się spodziewać, żeby ten 
pracownik miał nawet stawkę z najniższego wynagrodzenia. Więc płaćmy tym ludziom i 
od nich wymagajmy, a nie my będziemy żartować, że im płacimy, a oni, że nas 
ochraniają. Przepraszam, bo nie rozumiem za bardzo argumentacji. To tyle. Dziękuję 
bardzo.”            
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani 
Radnej Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Oj tak, słusznie, Panie Sekretarzu, mniej 
emocji, spokoju troszkę. Nowy rok przed nami. Nie sądzę. Powiedział Pan 450 tysięcy. To 
jak to się ma do tego, co przed chwileczką wyliczyłam? To jakie w końcu będą stawki 
strażników miejskich? Bo, jeśli mówimy o 2.200 brutto, to podałam Panu jaka to jest 
kwota. To dlaczego jest to kwota wyższa o 100 tysięcy złotych? Mam nadzieję, że Pan 
Komendant odpowie na pytanie dotyczące zastępcy oczywiście. Natomiast w kwestii 
ochrony amfiteatru powiem Panu coś, Panie Sekretarzu drogi. Niech Pan się przyjrzy 
działalności POKiS, bo ja miałam nie tak dawno okazję rozmowy w sprawie wynajęcia 
amfiteatru i wskazano mi konkretną firmę ochroniarską, że tak naprawdę DES jest tutaj, 
ma wyłączność, tak, na ochronę budynku – myślę o amfiteatrze. To w takim razie jak 
mówimy o konkurencyjności na rynku, a firm ochroniarskich na rynku mamy dość sporo, 
to dlaczego wskazuje się konkretną firmę z którą trzeba zawierać najlepiej umowę, bo 
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ona zna ten obiekt i najlepiej jakby ona tutaj ochraniała. Pani Radna, ktoś wynajmuje 
sobie obiekt i z jakiego powodu ja mam wybierać konkretną firmę ochroniarską na danym 
obiekcie? (z sali Pani Radna Joanna Olejnik powiedziała: „Ale ona już jest wybrana na 
danym obiekcie.”) Nie jest wybrana, Pani Radna. To jest odrębna sprawa, odrębna 
impreza i ja nie mam, nie muszę wybierać tej samej, aczkolwiek sugeruje mi się, że mam 
ją wybrać. I pytanie o jakiej konkurencyjności my tu mówimy, bo jeśli DES ochrania 
amfiteatr od lat i nie staracie się Państwo szukać konkurencyjności na rynku, czy starać 
się otworzyć na innych oferentów, to jak Panu ktoś podwyższa kwotę, to Pan za chwilkę 
podnosi krzyk, że ale można jeszcze z innymi rozmawiać, tak. Tak samo wydaje mi się, 
że jest z tymi obiektami, które ochraniają. Chyba, że macie Państwo, nie wiem, bo nie 
chcę podejrzewać o jakieś kwestie, dobra – nie powiem, bo powiem o jedno zdanie za 
dużo i za chwilkę będzie problem. Dlatego proponowałabym się przyjrzeć trochę tym 
tematom.”           
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.  
 
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Tak naprawdę to jest 
3.200 mniej więcej brutto na osobę. 3.200 brutto, tyle co kosztuje nas, tak. (z sali Pan 
Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Czy „trzynastka” też jest?”) Ze wszystkim. 
Brutto, brutto, tak. I do tego dochodzą jeszcze około 200 zł, około 200 zł Pani Radna 
jeszcze dochodzi umundurowanie, stąd wychodzi około 3.400 rocznie na osobę razy 11 
razy 12. 3.400 na osobę. Znaczy 3.200, niecałe około 3.300, bo tam dochodzi jakby to 
umundurowanie, czyli jest to około 450 tysięcy i tyle na te 11 osób Straż Miejska dostała, 
został zwiększony jej budżet. Tak jak powiedziałem, wydatki w tym roku były, nie 
pamiętam dokładnie, 556 tysięcy w tej chwili, wydaje mi się, że były wydatki na ochronę 
zewnętrzną. To znaczy w tych 450 tysiącach jest wszystko. To jest tak naprawdę takie w 
tej chwili szybko podzielone na 12, na 11 osób, że to średnio rocznie, średnio miesięcznie 
wychodzi około tych 3 tysięcy z ogonkiem, brutto oczywiście.”  
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję tutaj, że w 
końcu udało się ustalić, że akurat ten rodzaj przede wszystkim ochrony budynków, po 
pierwsze, będzie generował oszczędności, a po drugie rzeczywiście formuła zatrudnienia, 
która w tej chwili dominowała przynajmniej w agencjach ochroniarskich, a ta która 
obowiązuje w Straży Miejskiej też jest inna i też warto byłoby to podkreślić i dostrzec. 
Natomiast oczywiście, Pani Radna, sprawdzimy jak to jest z ochroną obiektów POKiS. 
Natomiast ja mam nadzieję, że jeśli ktoś oczywiście w rozmowie z Panią przy 
wynajmowaniu obiektu amfiteatru mógł, jak rozumiem, podpowiedzieć, nawet 
zasugerować, ale na pewno nie nakazać, ani nie wskazywać. Jeśli odniosła Pani Radna 
inne wrażenie, to proszę o informację. Wtedy wyciągniemy rzeczywiście konsekwencje. 
Jeśli w dobrej wierze chciał Pani Radnej podpowiedzieć, to może należałoby podziękować 
mu. Jeśli w innej formule było to zrobione, to w tym momencie to rzeczywiście proszę o 
informację. Natomiast ja zakładam, że podobnie zresztą jak w przypadku wielu innych 
kwestii związanych z funkcjonowaniem POKiS, POKiS był gotowy do współpracy przede 
wszystkim z każdym, kto wynajmuje od niego ten obiekt jakim jest amfiteatr i takiej 
gotowości, otwartości na współpracę, rzecz jasna, oczekuję. Dziękuję bardzo.”           
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo, Panie Prezydencie. Czy są jakieś głosy, uwagi? Nie widzę. Proszę bardzo, Pan 
Komendant. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę.” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
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Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „W przypadku zastępcy 
nie jest to dodatkowy etat. Jest to przede wszystkim zmiana regulaminu, natomiast nie 
będzie tutaj żadnego dodatkowego etatu na rzecz zastępcy, a więc zastępca będzie 
wyłoniony z tych etatów, które są. To czy to będzie wyższa pensja, to w tym momencie 
jeszcze nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć do momentu, dopóki Państwo nie podejmą 
takiej decyzji. Państwo decyzję podejmą w tym momencie ta informacja, w jakiej 
wysokości będzie to pensja, będzie Państwu oczywiście udzielona na piśmie. Dziękuję.”        
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu.[…]”  
 

18. nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku (druk nr 266) 
 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 266. 
 

19. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości (druk nr 267) 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 267. 
 

20. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka 
(druk nr 268) 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 268. 
 

21. przyjęcia programów polityki zdrowotnej: „Programu profilaktycznych 
szczepień przeciw pneumokokom w latach 2016-2018” oraz „Programu 
profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2016-2018” (druk nr 
269) 

 
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 269. 
 

22. przystąpienia Gminy Miasto Płock do „Porozumienia Burmistrzów” na 
rzecz zrównoważonego wykorzystania energii (klimatu i energii) (druk nr 
270) 

 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani 
Radnej Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy ten temat również poruszałam podczas 
wczorajszego spotkania Komisji Skarbu, mając zasadnicze wątpliwości co do tego 
„Porozumienia Burmistrzów” na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii (klimatu i 
energii). Rozmawialiśmy o tym, że mamy swój, przyjęty uchwałą Rady Miasta Płocka, 
plan gospodarki niskoemisyjnej, natomiast nie rozumiem do końca po co i jakie korzyści, 
jakie cele, jakie koszty będziemy mieli z tytułu wejścia w ten program - to „Porozumienie 
Burmistrzów”. Dziwię się niektórym założeniom, czy stwierdzeniom bardziej. Jest taki 
tekst: my, burmistrzowie, potwierdzamy, że oprócz naszego zaangażowania potrzebne 
jest: silne przywództwo polityczne; ustanowienie ambitnych, długoterminowych celów 
wykraczających poza mandat polityczny. Co tu jeszcze było takiego dziwnego. Znaczy 
tak, oczywiście jest tutaj mowa o współpracy z Komisją Europejską, jest ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla na naszym terytorium do 2030 roku o co najmniej 40% poprzez 
poprawę efektywności energetycznej. I teraz tak, Panie Prezydencie, oczywiście był Pan 
wczoraj – mówię o Panu Prezydencie Jacku Terebusie – rozmawialiśmy na ten temat, 
tylko tan na dobrą sprawę ja nie czuję potrzeby wejścia w ten program, ponieważ mamy 
swój plan gospodarki niskoemisyjnej. Nie wiem z czym to się wiąże. Czy to będą jakieś 
wyjazdy do Turynu, jakieś konferencje naukowe. Pytanie – w jaki sposób, czy to jest w 
ogóle nam potrzebne? Bo być tylko, żeby być, bo tak wypada, to w moim przekonaniu nie 
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jest żadnym uzasadnieniem dla tego porozumienia z burmistrzami. Bo oczywiście 
wyczytywała nam Pani Dyrektor te miasta, które w skali Polski przystąpiły do tego 
porozumienia – jest ich ponad 6 tysięcy w skali całego świata, tylko pytanie co tak 
naprawdę jest efektywnego i dobrego w tym porozumieniu, a drugiej strony jakie się z 
tym będą wiązały koszty?”            
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Jackowi Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 
 
Pan Jacek Terebus  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję, Panie 
Przewodniczący. Państwo Radni! Drodzy Goście! Ja też już wczoraj odpowiadając na to 
pytanie mówiłem Pani Radnej, że to trochę tak jak jesteśmy w Związku Miast Polskich. To 
są pewnie dla Państwa obecnych na Radzie Miasta korzyści, których wy nie widzicie, ale 
nasi urzędnicy biorą udział w szkoleniach, które są finansowane przez Związek Miast 
Polskich, mają dostęp do dokumentów normatywnych, legislacyjnych, do tych wszystkich 
ustaw, które wchodzą w życie, które są wprowadzane, mogą zabrać głos w odpowiednim 
czasie, a przede wszystkim mogą wybiegająco przygotowywać nasze dokumenty, czy 
przygotowywać się na zmiany w ustawodawstwie. Podobnie jest w przypadku tego 
„Porozumienia Burmistrzów”. Ono ma nieco charakter prestiżowy. Ja powiedziałem Pani w 
dniu wczorajszym, że postaram się coś przygotować w tym zakresie, żeby Pani na 
przykład tu odczytać te korzyści. Na stronie NFOŚ można przeczytać. Ja w tej chwili 
przeczytam te korzyści, bo myśmy ich w uzasadnieniu dla Państwa nie podawali, które 
płyną z przystąpienia do „Porozumienia Burmistrzów”. Otóż: wsparcie realizacji celów 
porozumienia ze strony unijnych instytucji, Biura Porozumienia Burmistrzów oraz Struktur 
Wspierających, szerokie wsparcie NFOŚiGW - Krajowego Koordynatora Porozumienia, 
łatwiejszy dostęp do europejskich i krajowych źródeł finansowania, dostęp do szeroko 
pojętych najlepszych praktyk, możliwość nawiązywania kontaktów z innymi europejskimi 
sygnatariuszami w zakresie wspierania zrównoważonej gospodarki energetycznej,           
promocja miasta lub gminy jako pioniera w dziedzinie ochrony klimatu na terenie całej 
Europy,  ograniczenie wydatków na energię,  poprawa jakości środowiska lokalnego, czy 
wreszcie podniesienie komfortu życia mieszkańców. I tak jak mówiliśmy o tym i 
rozmawialiśmy w dniu wczorajszym - plan gospodarki niskoemisyjnej jest programem, 
który Państwo przyjęli i on zakłada już jakieś obniżenie emisji CO2, wiąże się z 
konkretnymi inwestycjami. To porozumienie nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych 
kosztów. To nie jest tak, że my będziemy po podpisaniu tego porozumienia musieli uiścić 
jakąś opłatę, czy zobowiązywać się broń Boże do obniżania emisji CO2, tak jak to Pani 
powiedziała, że w przypadku tych osiedli, które ogrzewane są węglem, że będą musiały 
nagle wymienić piece. Absolutnie nie. Takie rozwiązania są nakładane, jak Pani wie, w 
przypadku wszelkiego rodzaju pozwoleń zintegrowanych na koncerny, na jakieś zakłady 
produkcyjne, natomiast nie wiąże się to z konkretnymi obciążeniami indywidualnych 
mieszkańców miasta Płocka. Stąd wszędzie tam, gdzie możemy mieć łatwiejszy dostęp 
do środków unijnych, że możemy to wskazać - dobrze Pani wie, że w tych wszystkich 
aplikacjach, gdzie występujemy o środki unijne, często dodatkowe punkty zdobywa się za 
bycie w związku gmin, tak jak mamy Związek Gmin Regionu Płockiego. Tam też obecność 
w tym związku danej gminy jest premiowana dodatkowymi punktami. W związku z czym 
przy aplikowaniu środków w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej na te inwestycje, 
które do WPF wpisaliśmy, takie porozumienie jest dobrze widziane. Stąd do niego 
przystępujemy. Nie wiąże się ono z dodatkowymi kosztami, czy jakimiś nakazami ze 
strony tego stowarzyszenia. Dziękuję.”             
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.  
 
Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Ja rozumiem, Panie Prezydencie, te 
korzyści teoretyczne, które Pan wymienia, natomiast dziwi mnie cały czas to twierdzenie, 
że to będzie tak jakby bezkosztowo. Przytoczę kilka zapisów z tego porozumienia. 
Burmistrzowie, między innymi, zobowiązują się do regularnego monitorowania postępów 
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w ramach tej inicjatywy, czyli co - na przykład robienia badań dwutlenku węgla, czyli to 
będzie chyba coś kosztowało i sporządzanie sprawozdań. Poza tym burmistrzowie 
zobowiązują się do organizowania Dni Energii oraz Dni Porozumienia Miast 
(organizowanie takich imprez chyba też kosztuje), aktywnego uczestniczenia w 
corocznych konferencjach burmistrzów Unii Europejskiej (corocznych, tak, wyjazdy też 
kosztują), rozpowszechniania przesłania zawartego w porozumieniu, czyli promocja 
jakaś. I teraz pytanie, czy Państwo chociaż mniej więcej mają policzone, ile chociażby te 
przytoczone przeze mnie rzeczy rocznie będą budżet miasta kosztowały. Poza tym 
zastanawiam się, z jednej strony Pan Prezydent mówi, że do niczego się nie 
zobowiązujemy, natomiast zapisy wyraźnie mówią: burmistrzowie, zobowiązujemy się i 
na przykład: do ograniczenia co najmniej o 20% tego dwutlenku węgla do 2020 roku. 
Czy my jako miasto jesteśmy w stanie to zrobić? Pytam się, bo nie jestem specjalistą w 
tej dziedzinie, a do 2040 roku o 40%. Owszem, są to bodajże stawki ogólnokrajowe, 
wynikające z porozumień unijnych, ale inaczej się to rozlicza w skali kraju, a inaczej jest, 
jeśli my przyjmujemy indywidualnie na miasto takie zobowiązanie. A jeśli z góry 
traktujemy to, że tego zobowiązania nie musimy wypełniać, to po co przystępować do 
takiego porozumienia? Dziękuję.” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Markowi Krysztofiakowi.   
 
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Ja pozwolę sobie uzupełnić jeszcze te 
pytania Pana Radnego Aleksandrowicza. Też nie jestem specjalistą, ale chciałem się 
spytać – jeżeli nie spełnimy tych wymogów obniżających o 20%, o 40%, czy z tego tytułu 
nie będziemy płacić jakichś kar, czy miasto po prostu nie będzie musiało, nie wiem, 
zwrócić jakieś wcześniejsze dofinansowanie, czy zapłacić jakąś karę umowną, coś 
takiego.” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Jackowi Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 
 
Pan Jacek Terebus  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Radny, nie 
będziemy płacić z tego tytułu kar. Myśmy zobowiązali się – jak Państwo wiecie – 
przyjmując plan gospodarki niskoemisyjnej, bodajże dwa, czy trzy miesiące temu na 
sesji, zobowiązaliśmy się o obniżenie raptem o 2% emisji dwutlenku węgla w ramach 
tych działań podejmowanych przez miasto. Nie mówimy tutaj o koncernie Orlen, czy o 
wokół towarzyszących działaniach. To monitorowanie, o którym Pan Radny 
Aleksandrowicz wspomniał i to co ma kosztować, my się do tego już zobowiązaliśmy 
przyjmując plan gospodarki niskoemisyjnej. Jeśli chcemy korzystać z funduszy unijnych, 
a proszę zauważyć w WPF jest inwestycji na blisko 600 milionów, to monitoring ze strony 
Unii Europejskiej będzie wymagany i do tego monitoringu zobowiązywaliśmy się, 
monitorowania stanu powietrza i wszystkich tych rzeczy, o których Pan wspomniał. 
Porozumienie jest dobrowolne, w związku z czym, jeśli będziemy chcieli wyglądać jako 
miasto dobrze, bo ja zakładam, że wszyscy patrzymy w tym samym kierunku, dobrze 
byłoby abyśmy Płock rozwijali, promowali i różne formy ku temu są dobre. Jeśli będziemy 
chcieli wziąć udział, czy zorganizować taką jedną z tych inicjatyw, którą Pan wymienił, to 
ja zorganizujemy. Jeśli nie, to tego po prostu realizować nie będziemy. Do tego nikt nas 
nie będzie przymuszał. To jest dobra wola. Przystąpienie do porozumienia – tak jak 
powiedziałem – ma bardziej charakter prestiżowy. Dostaliśmy od burmistrzów, czy 
prezydentów różnych miast również zaproszenia, aby w takim stowarzyszeniu być. Co 
więcej, zaproszenia czy informacje od tych na terenie miast, w których funkcjonują 
zakłady podobne do PKN Orlen, stąd my chcielibyśmy do takiego porozumienia 
przystąpić. Tutaj nie ma trybu nakazowego, że daną konferencję, czy jest obowiązek 
wyjazdu prezydenta gdzieś, jak Pani Radna powiedziała, do Turynu czy gdziekolwiek 
indziej, że ktoś nas do tego zmusza. Nie. To jest po prostu, jeśli będziemy chcieli w tym 
być aktywnymi uczestnikami, to będziemy. Jeśli będziemy chcieć biernymi, przyglądać 
się, dostawać informacje, to też będziemy z tego korzystać. Ale myślę, że aplikując po 
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kolejne środki, jeśli punktowane będą wszelkiego rodzaju tego typu inicjatywy, to dobrze, 
żebyśmy w takiej inicjatywie byli. Dziękuję bardzo.”       
 
 
 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani 
Radnej Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „To jeszcze, Panie Przewodniczący, taka mała 
dygresja. Chyba ktoś szybko przygotowywał to uzasadnienie – gdybyście Państwo 
zobaczyli ostatnie zdanie: W załączeniu znajduje się opis deklaratywny przystąpienia, 
który został udostępniony przez krajowego partnera rządowego czyli Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i później jest powtórzone to samo, w związku  
tym proponowałabym wykreślić autopoprawką.”   
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby w tej sprawie zabrać głos? Bardzo proszę, Pan 
Prezydent.” 
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka wniósł autopoprawkę do 
uzasadnienia.  
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Wyczerpaliśmy w związku z tym porządek związany z omówieniem projektów 
uchwał i przystępujemy w tej chwili do głosowania nad nimi.[…]”  
 

 
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami 

uchwał 
 
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach: 
 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 
2015-2034 (druk nr 271) 

 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 271                     
(z autopoprawką).  
Wynik głosowania: 
za – 14 
przeciw – 5 
wstrzymujące – 5 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 249/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2015-2034 stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 (druk nr 
272) 

 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 272                     
(z autopoprawką).  
Wynik głosowania: 
za – 15 
przeciw – 1 
wstrzymujące – 9 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
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UCHWAŁA NR 250/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca 
Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani 
Radnej Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A czy my w tym momencie, Panie 
Przewodniczący, wniosków nie powinniśmy głosować, bo będą miały wpływ na WPF?”  
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Mam 
pytanie do Komisji Uchwał i Wniosków.(Komisja Uchwał i Wniosków potwierdziła, że 
wnioski należy głosować w tym momencie obrad) Ta, bardzo proszę, zatem 
przystępujemy do głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Dziękuję Pani 
Przewodniczącej.” 
  
 
Pod głosowanie zostały poddane wnioski zgłoszone do projektu budżetu miasta Płocka na 
rok 2016 (wnioski odczytywał Pan Radny Artur Kras członek Komisji Uchwał i Wniosków): 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Przebudowa ulicy 
Polnej” z następującym opisem w ramach zadania: w 2016 roku zostanie wykonana 
dokumentacja techniczna oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania. 
Wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie 
robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2017 roku w związku z 
zapisami w WPF na lata 2016-2034. Zgodnie z planem WPF zostały zaplanowane środki 
finansowe na lata 2017 i 2018 z łączną kwotą 1,5 mln zł. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Poprawa nawierzchni ul. 
Browarnej” z kwotą 100.000 złotych i następującym opisem: w ramach powyższego 
zadania zostanie wykonane utwardzenie nawierzchni ul. Browarnej. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/SM/G Straż Miejska z kwotą 100.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Budowa ulicy Banacha 
wraz z infrastrukturą” z kwotą 250.000 złotych i następującym opisem: w ramach 
powyższego zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna zadania. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/SM/G Straż Miejska z kwotą 250.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 14 
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wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Remont ogrodzenia, 
zakup wyposażenia placu zabaw oraz budowa nowego śmietnika Żłobka Miejskiego nr 3 w 
Płocku, z kwotą 265.000 złotych i następującym opisem: w ramach powyższego zadania 
zostanie wykonany remont ogrodzenia, wyposażenie placu zabaw oraz zbudowany 
zostanie nowy śmietnik dla Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/WOPIV/G Przygotowanie umów i świadczenie pomocy 
prawnej na rzecz organów Gminy–Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka kwota 265.000 
złotych.  
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 14 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Przesunąć dokończenie realizacji zadania w latach 2016-2018 zamiast lat 2017-2019 pn. 
„Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, 
Kolberga, Rozego” z odpowiednimi kwotami w roku 2016 kwota 1.000.000 złotych, w 
latach następnych zgodnie z WPF na 2017 kwota 1 mln, na 2018 4 mln złotych i 
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie kontynuowana realizacja 
inwestycji. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/BON/I/G Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 
wykupy do zasobu gminy z kwotą 1.000.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Podgórze (brakującej sieci m.in. w  sięgaczu ul. Podgórze)”  z kwotą 
100.000 złotych i następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie 
wykonana dokumentacja techniczna oraz rozpoczęcie zadania. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/WOPIV/G Przygotowanie umów i świadczenie pomocy 
prawnej na rzecz organów Gminy–Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka kwota 100.000 
złotych.  
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Budowa oświetlenia 
terenu w obrębie działek o nr: 98/11, 98/23, 98/33” z kwotą 150.000 złotych i 
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie wykonana dokumentacja 
techniczna montażu oświetlenia oraz nastąpi rozpoczęcie zadania. 
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Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział 
Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki – promocja miasta Płocka z kwotą 150.000 
złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Wymiana oświetlenia 
wzdłuż ul. Lachmana” z kwotą 150.000 złotych i następującym opisem: w ramach 
powyższego zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna montażu oświetlenia 
oraz nastąpi rozpoczęcie zadania. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział 
Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki – promocja miasta Płocka z kwotą 150.000 
złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Remont ul. 
Wyszogrodzkiej II etap od Spółdzielczej do Al. Kilińskiego” z kwotą 1.000.000 złotych i 
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie kontynuowany remont ul. 
Wyszogrodzkiej II etap. 
Źródło finansowania: Zadanie 03/WSBIII/D/G Wydział Skarbu i Budżetu – Oddział 
budżetu – rezerwy budżetowe z kwotą 1.000.000 złotych, w opisie rzeczowym zdejmuje 
się środki z rezerwy ogólnej. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Zakup łodzi 8-osobowej 
dla Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego” z kwotą 100.000 złotych i następującym 
opisem: w ramach powyższego zadania zostanie zakupiona 8-osobowa łódź dla PTW. 
Źródło finansowania: Zadanie 02/WOPI/G Wydział Organizacyjny – Oddział Organizacji i 
kadr – obsługa sekretarsko-asystencka Prezydenta, jego Zastępców i Sekretarza Miasta z 
kwotą 100.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 14 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
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Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Budowa ulicy Reja” z 
kwotą 100.000 złotych i następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie 
wykonana dokumentacja techniczna zadania. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/SM/G Straż Miejska z kwotą 100.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Zagwarantować w budżecie miasta Płocka na 2016 rok podwyżki płac dla pracowników 
administracji i obsługi placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 2 mln złotych. 
Źródło finansowania: Zadanie 02/BIS/I/P Budowa obwodnicy północno-zachodniej kwota 
2 mln złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 14 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Budowa łącznika od ul. 
Okopowej do ul. Wąskiej” z następującym opisem: w ramach zadania w 2016 roku 
zostanie wykonana budowa łącznika od ul. Okopowej do ul. Wąskiej na kwotę 600.000 
złotych. 
Źródło finansowania: Zadanie 02/BIS/I/P Budowa obwodnicy północno-zachodniej kwota 
600.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 13 
wstrzymujące – 2 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Przebudowa zaplecza 
sportowego przy Gimnazjum nr 5 w Płocku” z kwotą 400.000 złotych i następującym 
opisem: w ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna i 
rozpoczęcie realizacji zadania. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział 
Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki – promocja miasta Płocka z kwotą 400.000 
złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 11 
przeciw – 14 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Remont ulicy 
Kredytowej” z następującym opisem: w ramach zadania w 2016 roku zostanie wykonana 
dokumentacja techniczna oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania z kwotą 800.000 
złotych. 
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Wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie 
robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2017 w związku z zapisami 
w WPF na lata 2016-2034. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 13 
wstrzymujące – 2 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Budowa ul. Harcerskiej 
– etap od ul. Wyszogrodzkiej do skrzyżowania ulic Leszczynowa i Łamana z ul. Harcerską 
z kwotą 500.000 złotych i następującym opisem: w ramach powyższego zostanie 
rozpoczęte zadanie. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/WOPIV/G Przygotowanie umów i świadczenie pomocy 
prawnej na rzecz organów Gminy–Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka kwota 500.000 
złotych.  
Wynik głosowania: 
za – 11 
przeciw – 12 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Remont boiska 
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku” z kwotą 100.000 złotych i 
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie wykonany remont boiska. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział 
Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki – promocja miasta Płocka z kwotą 100.000 
złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Remont Al. Roguckiego” 
z następującym opisem: w ramach zadania w 2016 roku zostanie wykonana 
dokumentacja techniczna oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania. 
Wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie 
robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2017 w związku z zapisami 
w WPF na lata 2016-2034. Zgodnie z planem WPF zostały zaplanowane środki finansowe 
na lata 2017-2018 z łączną kwotą 4 mln złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 14 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Budowa ul. Ziołowej 
wraz z brakującą infrastrukturą oraz oświetleniem” z kwotą 50.000 złotych i 
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następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie opracowana 
dokumentacja techniczna zadania. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/WOPIV/G Wydział Organizacji i Procesów Pracy – 
Oddział umów i regulacji prawnych (przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej 
na rzecz Gminy–Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka) z kwotą 50.000 złotych. 
 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Wykonanie nowego 
parkingu przy ul. Norwida 7 na działce nr ewid. 4/21” z kwotą 200.000 złotych i 
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie opracowana 
dokumentacja techniczna i rozpoczęcie realizacji zadania. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział 
Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki – promocja miasta Płocka z kwotą 200.000 
złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 14 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Rewitalizacja budynków 
komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – etap IV” z następującym opisem: w ramach 
zadania w 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna oraz nastąpi 
rozpoczęcie realizacji zadania. 
Wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie 
robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2017 w związku z zapisami 
w WPF na lata 2016-2034. Zgodnie z planem WPF zostały zaplanowane środki finansowe 
na lata 2017-2019 z łączną kwotą 19 mln złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Raczkowizna wraz z sięgaczem” z kwotą 100.000 złotych i 
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie wykonana dokumentacja 
techniczna zadania. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział 
Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki – promocja miasta Płocka z kwotą 100.000 
złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
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WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Rozszerzyć opis do zadania na 2016 rok pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na 
odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni” o: „oraz nastąpi 
rozpoczęcie realizacji zadania”. 
Wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie 
robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2017 w związku z zapisami 
w WPF na lata 2016-2034. Zgodnie z planem WPF zostały zaplanowane środki finansowe 
na lata 2017-2018 z łączną kwotą 25 mln złotych, natomiast na 2016 rok kwota 
246.123,00. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 14 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Wykonanie projektu i 
przebudowa bloku żywnościowego w Gimnazjum nr 5 w Płocku” z następującym opisem: 
w ramach zadania w 2016 roku zostanie wykonany projekt przebudowy bloku 
żywnościowego oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania. 
Wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie 
robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2017 w związku z zapisami 
w WPF na lata 2016-2034.  
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado! Ten wniosek jest bezprzedmiotowy, tak jak powiedziałem, bowiem zapisy 
o remoncie bloku żywieniowego w G5 są w budżecie miasta Płocka, wskazałem – strona 
187, w remontach bieżących. Dziękuję.” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo, zatem tego wniosku nie będziemy głosowali. Proszę. Wierzę w to, Pani 
Przewodnicząca, że Pani to zrobi.” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani 
Radnej Wioletcie Kulpie.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Wycofujemy ten jeden, jedyny wniosek.” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrze, 
dziękuję, zgadłem Pani myśli, Pani Przewodnicząca. Jestem bardzo szczęśliwy z tego 
powodu. Dziękuję bardzo. Proszę kolejny wniosek.”  
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Budowa Sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku” z następującym opisem: w ramach 
zadania w 2016 roku nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania. 
Wnioskujemy o rozpoczęcie zadania w 2016 roku tj. o ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie 
robót z możliwością zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2017 w związku z zapisami 
w WPF na lata 2016-2034. 
Wynik głosowania: 
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za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Zwiększyć środki finansowe w budżecie na 2016 rok w Dziale 803, Rozdziale 80306 o 
kwotę 731.000 złotych na zadanie „Wspierania płockich szkół wyższych w zakresie 
rozwoju i modernizacji bazy naukowo-dydaktycznej”, tj. do kwoty 800.000 złotych. W 
ramach zwiększenia środków finansowych nastąpi informatyzacja Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Płocku na kwotę 350.000 złotych, zakup książek do Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej na kwotę 100.000 złotych, pozostałe środki stanowić będą 
dofinansowanie pozostałych uczelni wyższych. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/BON/I/G Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
wykupy do zasobu gminy z kwotą 731.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 9 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Budowa ulicy 
Ruczajowej” z kwotą 250.000 złotych i następującym opisem: w ramach powyższego 
zadania zostaną rozpoczęte prace inwestycyjne budowy ulicy Ruczajowej. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/BON/I/G Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
wykupy do zasobu gminy z kwotą 250.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Wykonanie projektu 
technicznego budowy świetlicy osiedlowej na terenie Osiedla Góry” z kwotą 60.000 
złotych i następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie opracowana 
koncepcja i dokumentacja techniczna budowy świetlicy osiedlowej na terenie Osiedla 
Góry. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRII/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział 
Informacji Miejskiej – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka z kwotą 60.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Budowa wraz z 
oświetleniem ul. Flisackiej” z następującym opisem: w ramach zadania w 2016 roku 
zostanie opracowana dokumentacja techniczna budowy ulicy Flisackiej wraz z 
oświetleniem na kwotę 90.000 złotych. 
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Źródło finansowania: Zadanie 02/WIRIII/I/G Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta 
Płocka wraz z infrastrukturą podziemną kwota 90.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 14 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Odbudowa boisk 
szkolnych oraz remont ogrodzenia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich” z 
następującym opisem: w ramach zadania zostaną odbudowane tereny boisk oraz 
zostanie wykonany remont ogrodzenia szkoły na kwotę 200.000 złotych. 
Źródło finansowania: Zadanie 02/WIRIII/I/G Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta 
Płocka wraz z infrastrukturą podziemną kwota 200.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Zagwarantować w budżecie miasta Płocka na 2016 rok wzrost o 1% dodatku 
motywacyjnego dla nauczycieli płockich placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 
ogólnej 1,5 mln złotych. 
Źródło finansowania: Zadanie 02/BS/I/P Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta 
Płocka  kwota 1,5 mln złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 14 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 

 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Wykonanie remontu 
płyty Grobu Nieznanego Żołnierza wraz z otoczeniem” z następującym opisem: w ramach 
zadania zostanie wykonany remont płyty Grobu Nieznanego Żołnierza na kwotę 400.000 
złotych. 
Źródło finansowania: Zadanie 02/WIRIII/I/G Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta 
Płocka wraz z infrastrukturą podziemną kwota 400.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Oświetlenie alejek 
spacerowych na odcinku od ul. Okrzei do Domu Technika” z następującym opisem: w 
ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonanie 
oświetlenia na kwotę 600.000 złotych. 
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Źródło finansowania: Zadanie 01/WOPIV/G Przygotowanie umów i świadczenie pomocy 
prawnej na rzecz organów Gminy–Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka kwota 600.000 
złotych.  
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Poprawa nawierzchni  
Nowoosiedlowej i  Ciechomskiego” z kwotą 100.000 złotych i następującym opisem: w 
ramach powyższego zadania zostaną wyrównane i utwardzone nawierzchnie ulic 
Nowoosiedlowej i Ciechomskiego. 
Źródło finansowania: Zadanie 02/WPRII/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział 
Informacji Miejskiej – opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją 
społeczną oraz wizerunkiem miasta z kwotą 100.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 

 
WNIOSEK Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka do 
budżetu miasta Płocka na 2016 rok 
Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2016 rok pn. „Remont boiska 
asfaltowego przy ulicach Słodowej, Skłodowskiej i Kredytowej”  z kwotą 50.000 złotych i 
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie opracowana 
dokumentacja budowlana wykonania remontu boiska. 
Źródło finansowania: Zadanie 01/WOPIV/G Wydział Organizacji i Procesów Pracy – 
Oddział umów i regulacji prawnych (przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej 
na rzecz Gminy–Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka) z kwotą 50.000 złotych. 
Wynik głosowania: 
za – 10 
przeciw – 15 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
(wnioski stanowią załączniki od nr 19 do nr 52 do niniejszego protokołu) 

 
3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-

2034 (druk nr 248) 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 248                     
(z autopoprawką). 
Wynik głosowania: 
za – 15 
przeciw – 9 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 251/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-2034 stanowi 
załącznik nr 53 do niniejszego protokołu. 
 

4. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2016 (druk nr 249) 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kolejny 
projekt uchwały, kolejna uchwała dotyczy przyjęcia Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 
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rok 2016, według druku nr 249). Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały z 
autopoprawkami? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Przepraszam bardzo, 
popełniłem… Chciałbym poprosić o reasumpcję głosowania. Chciałbym poprosić Państwa 
o reasumpcję głosowania ze względu na to, że nie zagłosowałem zgodnie ze swoją 
intencją. Czy możemy przystąpić do reasumpcji tego głosowania?[…]” 
Wynik głosowania nad wnioskiem o reasumpcję głosowania: 
za – 18 
przeciw – 3 
wstrzymujące – 0 
Wniosek został przyjęty.  
 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 249                     
(z autopoprawkami). 
Wynik głosowania: 
za – 15 
przeciw – 10 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2016 nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z 
dnia 29 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu. 
 

5. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Kapituły konkursu 
„Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka” (druk nr 253) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 253                     
(z autopoprawką i wpisanymi do § 1 nazwiskami radnych: Tomasza Kolczyńskiego, 
Joanny Olejnik i Michała Sosnowskiego).                          
Wynik głosowania: 
za – 23 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 1  
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 253/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Kapituły konkursu „Nagroda 
Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka” stanowi załącznik nr 55 do niniejszego 
protokołu. 
 

6. powołania przez Radę Miasta Płocka Komisji do zniszczenia 
nieodebranych dokumentów na ławników (druk nr 254) 

Pod głosowanie zostały poddane kandydatury na przewodniczącego komisji. W wyniku 
głosowania przy 15 głosach nazwisko Pana Artura Krasa zostało wpisane do § 2 projektu 
uchwały, natomiast nazwisko Pani Radnej Wioletty Kulpy zostało wpisane w § 3 projektu.  
 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 254                     
(z wpisanymi do § 1 nazwiskami radnych: Artura Krasa, Wioletty Kulpy, Michała 
Sosnowskiego i Marcina Flakiewicza i z wpisanym do § 2 nazwiskiem Pana Radnego 
Artura Krasa i z wpisanym do § 3 nazwiskiem Pani Radnej Wioletty Kulpy).                                          
Wynik głosowania: 
za – 24 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 254/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
powołania przez Radę Miasta Płocka Komisji do zniszczenia nieodebranych dokumentów 
na ławników  stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu. 
 

7. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2016 
rok (druk nr 255) 
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Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 255                     
(z autopoprawkami).                         
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 255/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2016 stanowi załącznik nr 
57 do niniejszego protokołu. 
 

8. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2016 rok 
(druk nr 256) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 256.                         
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 256/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2016 rok stanowi załącznik nr 
58 do niniejszego protokołu. 
 

9. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016 rok (druk nr 257) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 257.                          
Wynik głosowania: 
za – 24 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 257/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2016 rok stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu. 
 

10. zmiany w statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (druk nr 258) 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 258.                         
Wynik głosowania: 
za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 10 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 258/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
zmiany w statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki stanowi załącznik nr 60 do 
niniejszego protokołu. 
 

11. zmiany uchwały nr 717/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 
stycznia 2014 roku (druk nr 259) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 259                   
(z autopoprawką).                          
Wynik głosowania: 
za – 23 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
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UCHWAŁA NR 259/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
zmiany uchwały nr 717/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku 
stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu. 
 

12. wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu 
użytkowego przekazanego do dyspozycji Centrum Widowiskowo-
Sportowego Jednostka Budżetowa (druk nr 260) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 260.                          
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 260/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego przekazanego do 
dyspozycji Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa stanowi załącznik 
nr 62 do niniejszego protokołu. 
 

13. zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 
sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego (druk nr 261) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 261.                          
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 261/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w 
sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu. 
 

14. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy-Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Klonowej (druk 
nr 262) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 262.                          
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące –  
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 262/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock 
zlokalizowanej w Płocku przy ul. Klonowej stanowi załącznik nr 64 do niniejszego 
protokołu. 
 

15. zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 50/IV/2015  z dnia 27 stycznia 
2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
(druk nr 263) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 263.                         
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 263/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 50/IV/2015  z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie 
Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu. 
 
 

16. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych (druk nr 264) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 264.                          
Wynik głosowania: 
za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 9 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 264/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu. 
 

17. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku (druk nr 265) 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 265.                          
Wynik głosowania: 
za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 10 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 265/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku stanowi załącznik nr 67 do niniejszego 
protokołu. 
 

18. nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku (druk nr 266) 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 266.                         
Wynik głosowania: 
za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 10 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 266/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku stanowi załącznik nr 68 do niniejszego 
protokołu. 
 

19. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości (druk nr 267) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 267.                         
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 267/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowi 
załącznik nr 69 do niniejszego protokołu. 
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20. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta 
Płocka (druk nr 268) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 268.                          
Wynik głosowania: 
za – 25 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 268/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca 
uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka stanowi załącznik nr 70 do 
niniejszego protokołu. 
 

21. przyjęcia programów polityki zdrowotnej: „Programu profilaktycznych 
szczepień przeciw pneumokokom w latach 2016-2018” oraz 
„Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2016-
2018” (druk nr 269) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 269.                          
Wynik głosowania: 
za – 24 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 1 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 269/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
przyjęcia programów polityki zdrowotnej: „Programu profilaktycznych szczepień przeciw 
pneumokokom w latach 2016-2018” oraz „Programu profilaktycznych szczepień przeciw 
HPV w latach 2016-2018 stanowi załącznik nr 71 do niniejszego protokołu. 
 

22. przystąpienia Gminy Miasto Płock do „Porozumienia Burmistrzów” na 
rzecz zrównoważonego wykorzystania energii (klimatu i energii) 
(druk nr 270) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 270 (z 
autopoprawką).                         
Wynik głosowania: 
za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujące – 10 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 270/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
przystąpienia Gminy Miasto Płock do „Porozumienia Burmistrzów” na rzecz 
zrównoważonego wykorzystania energii (klimatu i energii) stanowi załącznik nr 72 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6 
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! 
Szanowni Państwo Radni! Przede wszystkim chciałbym Państwu podziękować za dyskusję 
i za głosowanie w sprawie budżetu. Bardzo dziękuję za odpowiedzialność, dziękuję za 
dyskusję, dziękuję za to, że będziemy mogli wspólnie razem realizować budżet, który 
służy rozwojowi naszego miasta.[…]” 
  
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy 
między sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 25 listopada do 28 grudnia 2015 roku. 
Poinformował, że: 

• spotkał się z Radą Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia oraz mieszkańcami osiedla 
Winiary, 
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• wziął udział w obchodach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 
• był obecny na uroczystości przekazania aut Komendzie Miejskiej Policji w 

Płocku, zakupionych w ramach programu współfinansowania zakupów środków 
transportu dla policji, 

• spotkał się z drużyną BHT Auto Forum Petra Płock- zdobywcami brązowego 
medalu na klubowych mistrzostwach Europy, 

• odwiedził dzieci w płockich przedszkolach, żłobkach, rodzinnych domach 
dziecka, zawodowych rodzinach zastępczych, świetlicach socjoterapeutycznych 
oraz Szpitalu Św. Trójcy w ramach spotkań przedświątecznych (wspólnie z 
Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka), 

• spotkał się z parlamentarzystami regionu płocko-ciechanowskiego (wspólnie z 
Panem Jackiem Terebusem Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka), 

• uczestniczył w następujących spotkaniach świątecznych: z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych, z płockimi przedsiębiorcami, z kierownikami 
komórek organizacyjnych urzędu, radnymi mieszkańców osiedli, dyrektorami 
płockich szkół i placówek oświatowych, instytucji kultury, nauczycielami, 
sportowcami (w niektórych spotkaniach, na przykład w Hospicjum Płockim, 
Prezydenta Miasta reprezentował Pan Roman Siemiątkowski Zastępca 
Prezydenta Miasta Płocka), z pracownikami Książnicy Płockiej, 
Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku, dziennikarzami, w Wigilii przed 
Ratuszem,   

• był obecny przy podpisaniu umowy na finansowanie kluczowych inwestycji 
realizowanych w Kobiernikach (umowa została podpisana przez przedstawicieli 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), 

• wziął udział w uroczystym otwarciu Laboratorium Innowacyjnych Technologii i 
Materiałów na Politechnice warszawskiej Filia w Płocku (wspólnie z Panem 
Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka), 

• był obecny na VII Zimowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym 
zorganizowanych po raz pierwszy w Płocku (organizatorem było Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku), 

• wraz z Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. Janem Szmidtem oraz 
przedstawicielem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podpisał list 
intencyjny realizujący ideę wspierania rozwoju przedsiębiorczości, 
innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, 

• uczestniczył w uroczystym otwarciu hali Komunikacji Miejskiej połączonej z 
jubileuszem 55-lecia działalności Spółki (wspólnie z Zastępcami Prezydenta 
Miasta),  

• spotkał się z Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Komunikacji Miejskiej w 
Płocku, 

• uczestniczył w spotkaniu świątecznym, zorganizowanym przez NSZZ 
Solidarność Zarząd Regionu, 

• przyjmował interesantów (interesantów przyjmowali również Zastępcy 
Prezydenta Miasta); 

 
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• uczestniczył w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

związanego z nadchodzącą zimą, 
• brał udział w konferencji/spotkaniu w sprawie sytuacji epidemiologicznej w 

Płocku, 
• wręczał medale za długoletnie pożycie małżeńskie - „Złote Gody”, 
• był obecny na obchodach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 
• wręczał nagrody laureatom XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 

„Młodzi Twórcy Literatury”, zorganizowanego przez Książnicę Płocką, 
• uczestniczył w posiedzeniu Okrągłego Stołu Edukacyjnego, 
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• brał udział w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Epidemiologia 
nowotworów na Mazowszu” (wspólnie z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem 
Piotrem Dyśkiewiczem), 

• uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego, 

• spotykał się z przedstawicielami związków zawodowych oświaty, 
• odbywał cykliczne narady z dyrektorami płockich szkół i placówek oświatowych, 
• spotykał się z kierownikami podległych jednostek organizacyjnych; 

 
 

Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:  
• brał udział w spotkaniu z mieszkańcami osiedli Ciechomice, Radziwie, Góry  

ws. dostosowania połączeń komunikacji miejskiej, 
• brał udział w spotkaniach z zarządami spółek miejskich w sprawie bieżącej 

działalności, 
• brał udział w spotkaniach w sprawie polityki mieszkaniowej miasta Płocka, 
• brał udział w spotkaniach z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami  

w sprawie działalności płockiego schroniska dla zwierząt, 
• brał udział w spotkaniach z przedstawicielami gmin ościennych w sprawie 

wypracowania optymalnych rozwiązań w zakresie połączeń autobusowych, 
• brał udział w obradach Zespołu doradczego do spraw transportu towarów 

niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego, 
• brał udział w spotkaniach na temat polityki parkingowej miasta Płocka, 
• brał udział w spotkaniu podsumowującym Mazowieckie Dożynki, który w tym 

roku odbyły się w Płocku,  
• brał udział w spotkaniu z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych, 
• brał udział w spotkaniach przedświątecznych; 

 
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:  
• spotykał się z mieszkańcami Płocka w sprawie prowadzonych oraz planowanych 

inwestycji i remontów na terenie Miasta Płocka, 
• spotykał się z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Gminą Miasto Płock, 
• brał udział w zespole ds. planowania inwestycji miejskich, 
• brał udział w podpisaniu porozumienia z Polską Agencją Informacji i Inwestycji 

Zagranicznych w Warszawie, 
• brał udział w spotkaniu wyjazdowym w Warszawie z Dyrektorem Departamentu 

Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Panem Marcinem Wajdą. 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Czy są jakieś pytania do Pana Prezydenta? Nie widzę, zatem przystępujemy do 
kolejnego punktu.[…]” 
   
 
Ad. pkt 7 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił 
sprawozdanie z pracy między sesji Rady Miasta Płocka. Poinformował, że: 
 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka: 
• podpisywał uchwały po poprzedniej Sesji Rady Miasta Płocka, 
• 9 grudnia 2015 r. uczestniczył w konferencji naukowej w Szpitalu Wojewódzkim; 

konferencja była poświęcona tematyce onkologicznej, 
• uczestniczył w spotkaniach opłatkowych,  
• był gospodarzem opłatka samorządowego w dniu 14 grudnia 2015 r., 
• przyjmował interesantów,   
• podpisywał dokumenty i korespondencję, 
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• brał udział w pracach komisji Rady Miasta Płocka, 
• przygotowywał dzisiejszą sesję; 

 
Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka: 

• brała udział w pracach organów statutowych miasta, 
• przyjmowała interesantów, 
• uczestniczyła w podsumowaniu projektu „Młodzieżowa Akademia Gimnazjalistów”, 

realizowanego przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, 
• uczestniczyła w posiedzeniu Rady Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ, 
• uczestniczyła w Galerii Wisła w wydarzeniu związanym z Dniem Osób 

Niepełnosprawnych, 
• brała udział w drugiej edycji Gali Czytelnika, której organizatorem była Książnica 

Płocka im. Władysława Broniewskiego, 
• brała udział w koncercie Chóru Chłopięcego Państwowej Akademii Muzycznej im. 

Piotra Czajkowskiego z Kijowa,  
• uczestniczyła w podsumowaniu projektu „Zdrowie najważniejsze”, którego 

inicjatorem było Stowarzyszenie Nowoczesna Nauka i Innowacyjna Edukacja, 
• uczestniczyła w uroczystym posiedzeniu z okazji obchodów 195. rocznicy 

założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego, które odbyło się w siedzibie 
Towarzystwa Naukowego Płockiego w Płocku, 

• brała udział w otwarciu ogólnodostępnego kompleksu do bezpiecznego uprawiania 
sportu, wypoczynku i rekreacji powstałego pomiędzy ulicami Armii Krajowej i 
Monte Cassino na osiedlu Zielony Jar, 

• brała udział w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Epidemiologia 
nowotworów na Mazowszu”, która odbyła się w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Płocku,          

• brała udział w ogólnopolskim projekcie „Szlachetna paczka”, udzielając pomocy 
materialnej jednej z płockich rodzin, 

• uczestniczyła w spotkaniach opłatkowych organizowanych przez Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego w Płocku oraz Filię nr 8 
Książnicy Płockiej; 
 
 Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka: 

• uczestniczył w posiedzeniu Rady Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ, 
• brał udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 
• uczestniczył w drugiej edycji Gali Czytelnika, organizowanej przez Książnicę 

Płocką, 
• brał udział w otwarciu ogólnodostępnego kompleksu do bezpiecznego uprawiania 

sportu, wypoczynku i rekreacji, powstałego pomiędzy ulica Armii Krajowej i Monte 
Cassino na osiedlu Zielony Jar, 

• przyjmował interesantów, 
• uczestniczył w pracach komisji Rady Miasta Płocka.   

  
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „To tyle, 
jeżeli chodzi o naszą aktywność. Czy są jakieś pytania ze strony Państwa? Nie widzę. 
Przechodzimy do kolejnego punktu.[…]” 
 
 
Ad. pkt 8 i 9  
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Markowi Krysztofiakowi.  
 
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Ja mam pytanie chyba do Panów 
Prezydentów. Zostałem upoważniony przez Komisję Edukacji do zadania pytania jako jej 
przewodniczący, gdyż wpłynęło do nas pismo Pani Dyrektor Gimnazjum nr 6 i musimy 
odpowiedzieć jako komisja. I tutaj chodzi jak wygląda remont sali gimnastycznej wraz 
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holem prowadzącym do niej. Dalej – chodzi o remont drugiego piętra i o wykup działki od 
Politechniki Warszawskiej. Takie pismo otrzymaliśmy. Panowie Prezydenci, co mamy jako 
komisja odpowiedzieć w tych trzech tematach? Powtarzam – remont sali gimnastycznej 
wraz z holem prowadzącym do niej. Drugi punkt to jest remont drugiego piętra. I trzeci 
punkt – wykup działki od Politechniki Warszawskiej.”  
 
 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.   
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja najpierw muszę, jak 
gdyby, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to dobrze, żebym wiedział jak długo jeszcze 
gimnazja będą istniały i w tym momencie sądzę, że będziemy mogli w pełni odpowiedzieć 
na to pytanie, co dalej z budynkiem. Bo tak na dobrą sprawę dzisiaj trudno odpowiedzieć 
na pytanie jak będzie wyglądał układ naszych szkół podstawowych, średnich po likwidacji 
gimnazjów, jeśli do tej likwidacji dojdzie, a mamy zapowiedź, że do likwidacji gimnazjów, 
do wygaszenia gimnazjów dojdzie. Więc w tym momencie inwestowanie w budynek 
pytanie na ile będzie miało sens wtedy, kiedy będziemy wiedzieli w jakim trybie, kiedy 
będą wygaszane gimnazja. Przypominam, że po drugiej stronie dosłownie Jachowicza jest 
szkoła podstawowa, więc po pewnej analizie będziemy wiedzieli, jak będziemy znali 
oczywiście w tym momencie, tryb wygaszania gimnazjów, jak będzie kształtowała się sieć 
szkół podstawowych i średnich w naszym mieście. Będzie to pewnie przedmiotem 
dyskusji dosyć długotrwałych na Okrągłym Stole. Więc na dzisiaj to za wcześnie, żeby o 
tym mówić i deklarować różnego rodzaju działania proinwestycyjne w sytuacji, w której 
nie wiemy jak długo gimnazja będą jeszcze funkcjonowały.” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Adamowi Modliborskiemu.  
 
Pan Radny Adam Modliborski powiedział: „Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! 
Szanowni Radni! Chciałbym się odnieść do Orszaku Trzech Króli. Jak wiemy z doniesień 
medialnych Orszak Trzech Króli ma być w tym roku na Podolszycach. Mam pytanie, Panie 
Prezydencie - czy miasto w tym dniu zamierza większych kursów autobusów z centrum 
na Podolszyce lub uruchomić specjalną linię? Zapewne wiele osób z centrum będzie 
chciało uczestniczyć w tym Orszaku. Dziękuję.”  
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani 
Radna Wioletta Kulpa.  
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Prezydencie, przegłosowaliśmy budżet, 
a jest cały czas wniosek, który skierowały trzy Kluby do Pana Prezydenta w sprawie 
dofinansowania Biblioteki Zielińskich. Odbyło się jedno spotkanie z Przewodniczącymi 
Klubów i przedstawicielami Towarzystwa Naukowego Płockiego i de facto żadnych 
zapisów w budżecie nie widzę. Dla szkół wyższych Państwo przedłożyliście taki projekt, 
że prawie żadnych środków nie ma, bo to jest raptem 69 tysięcy złotych… 269, 
przepraszam, bo tam były dołożone, 269. I się tak zastanawiam, bo tak Pan przemilczał, 
Państwo Przewodniczący Klubów również, ja dopytywałam się w interpelacji – Pan mi tam 
odpisał, że trwają jeszcze rozmowy z Prezesem i w zasadzie cisza w tym temacie. Proszę 
w takim razie o informację.” 
                   
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.   
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Paradoksalnie 
rzeczywiście żaden wniosek w sprawie dofinansowania Biblioteki Zielińskich się 
rzeczywiście w trakcie debaty o budżecie nie pojawił. To fakt. Trwają rozmowy. Tak, 
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trwają cały czas. W tej chwili czekamy na odpowiedź. Myśmy zwrócili się z pismem do 
Towarzystwa Naukowego Płockiego i pewnymi propozycjami i czekamy w tym momencie 
na odpowiedź. Jak będziemy mieli tę odpowiedź, to wówczas będziemy rozmawiali z 
Państwem Radnymi także. Kiedy to pismo zostało wysłane? Wiceprezydent mówi uuu…, 
już dawno, ale na piśmie udzieli informacji, kiedy dokładnie, bo ja też nie pamiętam. (z 
sali Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Jutro 
sprawdzę, Pani Radna.”) Więc na razie jest uuu.. już dawno. (z sali Pan Roman 
Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Już urząd nie pracuje, 
bo by to w trzy minuty byłoby sprawdzone.”) Natomiast w kontekście propozycji, jak 
rozumiem, Pana Radnego Modliborskiego, do tej pory Orszak Trzech Króli odbywał się w 
różnych miejscach naszego miasta – i w centrum – i wówczas nikogo z Podolszyc nie 
woziliśmy do centrum. I odbywał się na osiedlu, w okolicy… ale nie, też był ostatnio, w 
ubiegłym roku do Orlen Areny szedł Orszak Trzech Króli. Więc do tej pory nie było takiej 
praktyki. Nie było także takich wniosków ze strony mieszkańców, żeby komunikację 
dodatkową uwzględnić. Jeśli Pan Radny ma taką wiedzę, że jest taka potrzeba 
dodatkowych kursów na przykład i Pan Radny jest o tym przekonany, że jest taka 
potrzeba, to w tym momencie można się nad tym zastanowić, czy rzeczywiście na 
przykład nie zorganizować takich kursów. Ale takiej wiedzy do tej pory nie mieliśmy i nie 
było takiej praktyki. Dziękuję.”         
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, 
zatem przechodzimy do punktu kolejnego. Odpowiedzi na interpelacje rozumiem, żeśmy 
wyczerpali. […]”  
 
 
Ad. pkt 10 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.   
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo 
chciałbym zgodnie z § 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 poinformować Państwa Radnych o wniesieniu 
udziałów, akcji do następujących spółek prawa handlowego. To jest Wisła Płock Spółka 
Akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 1347/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 
listopada 2015 roku w sprawie wniesienia do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna siedzibą 
w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 
uchwałą nr 23/WZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzoną za 
repertorium A numer 4716/2015 w dniu 26 listopada 2015 roku dokonano podwyższenia 
kapitału zakładowego o kwotę 450.000,00 zł w drodze emisji 4.500 nowych akcji 
imiennych z serii T o numerach od nr T-252186 do nr T–256685 o wartości nominalnej 
100,00 zł każda akcja, skierowanych do Akcjonariusza Gminy Płock, któremu przysługuje 
prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Akcje z serii T o numerach od nr T-252186 do nr 
T–256685 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 4.500 akcji 
imiennych z serii T. Dziękuję bardzo. W tym momencie chciałbym złożyć Państwu 
najserdeczniejsze życzenia, udanego Sylwestra i dobrej współpracy, a także samych 
pomyślności w 2016 roku. Dziękuję bardzo.” 
 
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu 
Radnemu Leszkowi Brzeskiemu.  
 
Pan Radny Leszek Brzeski powiedział: „Dziękuję bardzo. Również z życzeniami, ale 
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci i wszyscy Radni – 31 jak co roku już po raz 
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piąty Sylwestrowe Bieganie, bieg sylwestrowy organizujemy o 11.00 nad Sobótką. 
Serdecznie wszystkich zapraszam, którzy chcieliby na sportowo oczywiście to 
przedpołudnie sylwestrowe spędzić. Oczywiście myślę, że Pan Prezydent nie zawiedzie i 
jak co roku będzie. Dziękuję bardzo.”’   
   
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję 
bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, to chcę 
poinformować, że dobrnęliśmy do końca z porządkiem naszych dzisiejszych obrad. Zbliża 
się rzeczywiście Sylwester, nowy rok. Chciałbym z upoważnienia Pana Przewodniczącego i 
wszystkich pozostałych członków prezydium życzyć Państwu szczęśliwego nowego roku, 
żeby był pełen radości, zdrowia, życzliwości ludzi i żebyśmy w zgodzie i w spokoju 
realizowali wszystkie cele do których zostaliśmy przez naszych wyborców powołani. Życzę 
Państwu wszystkiego najlepszego. Życzę Panu Prezydentowi, Panom Prezydentom, 
Sekretarzowi, Panu Skarbnikowi, żeby ten nadchodzący rok był dla was także rokiem 
pełnych nowych wyzwań, wyzwań realizowanych w pełni radości, optymizmu i szczęścia 
żebyśmy dobrze pracowali dla dobra naszych wyborców i miasta Płocka. Dziękuję 
Państwu.[…]”           
 
 
Ad. pkt 11  

Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XIV 
Sesji Rady Miasta Płocka. 
 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
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