
PROTOKÓŁ NR II/2014
Z OBRAD II SESJI RADY MIASTA PŁOCKA

ODBYTEJ W DNIU 19 GRUDNIA 2014 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz.1005, a zakończyła o godz.1145.    
Obrady Sesji są nagrywane.

Stan radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecnych - 0
Osób zaproszonych - 163
Obecnych - 83
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1

Otwarcia  obrad  II  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 II Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Złożenie ślubowania przez radnych.
3/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 20.11.2014 roku.
5/ Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Miasta Płocka z 27.11.2014 roku.
6/ Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030
(druk nr 32), 

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 (druk nr 33), 
3. ustalenia  wysokości  miesięcznego wynagrodzenia  dla  Prezydenta  Miasta  Płocka

(druk nr 5), 
4. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata

2014-2020 (druk nr 6), 
5. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Płocka (druk nr 28), 

6. przyjęcia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na 2015 rok (druk nr 29), 

7. wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  Powiatem  Płockim  porozumienia  w  sprawie
wykonywania  zadań  na  rzecz  mieszkańców  powiatu  płockiego  w  zakresie
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orzekania  o  niepełnosprawności  i  stopniu  niepełnosprawności,  wydawania
legitymacji  i  kart  parkingowych  osobom  niepełnosprawnym  przez  Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku (druk nr 30), 

8. sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały (druk nr 31), 
9. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 7), 
10.ustalenia  składu osobowego Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki  Finansowej

Rady Miasta Płocka (druk nr 8), 
11.ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka

(druk nr 9), 
12.ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta

Rady Miasta Płocka (druk nr 10), 
13.ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady

Miasta Płocka (druk nr 11), 
14.ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Rady  Miasta

Płocka (druk nr 12), 
15.powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka (druk nr 13),
16.wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 14), 
17.wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady

Miasta Płocka (druk nr 15), 
18.wyboru  Przewodniczącego  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Rady  Miasta  Płocka

(druk nr 16), 
19.wyboru Przewodniczącego Komisji  Inwestycji,  Rozwoju i  Bezpieczeństwa Miasta

Rady Miasta Płocka (druk nr 17), 
20.wyboru Przewodniczącego Komisji  Edukacji,  Zdrowia i  Polityki  Społecznej Rady

Miasta Płocka (druk nr 18), 
21.wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka

(druk nr 19), 
22.wyboru  Przewodniczącego  doraźnej  Komisji  ds.  Organizacji  Pracy  Rady  Miasta

Płocka (druk nr 20), 
23.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji  Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr

21), 
24.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej

Rady Miasta Płocka (druk nr 22), 
25.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Rady  Miasta

Płocka (druk nr 23), 
26.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Edukacji,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej 

Rady Miasta Płocka (druk nr 24), 
27.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Inwestycji,  Rozwoju  i  Bezpieczeństwa

Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 25), 
28.wyboru Wiceprzewodniczącego  Komisji  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Rady Miasta

Płocka (druk nr 26), 
29.wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta

Płocka (druk nr 27). 
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady 
Miasta Płocka.
9/ Interpelacje i zapytania radnych.
10/ Odpowiedzi na interpelacje.
11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miasta Płocka.
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Ad. pkt   2  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Szanowni
Państwo,  dzisiejszą  sesję  rozpoczniemy  od  złożenia  ślubowania  przez  troje  nowych
radnych.  W  związku  z  nieobjęciem  mandatu  radnego  przez  Pana  Prezydenta
Nowakowskiego  oraz  złożeniem  rezygnacji  z  mandatów  przez  radnych  Romana
Siemiątkowskiego oraz Krzysztof Izmajłowicza postanowieniem Komisarza Wyborczego
mandaty radnych obejmują odpowiednio  Pan Grzegorz Lewicki,  Pan Artur  Kras i  Pani
Iwona Jóźwicka. Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Miasta Płocka przez rozpoczęciem, przed
przystąpieniem  do  wykonywania  mandatu  radni  składają  ślubowanie.  Za  chwilę
uroczyście z mównicy odczytam rotę ślubowania, a następnie wyczytam alfabetycznie
nazwiska  nowych  radnych,  a  Państwo  radni  wstając  wypowiedzą  słowo:  Ślubuję,  z
możliwym dodaniem: Tak  mi  dopomóż  Bóg.  Ślubowanie:  Wierny  Konstytucji  i  prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobre imię gminy i jej mieszkańców.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka odczytał nazwiska radnych do
złożenia ślubowania.

Ślubowanie złożyli:  
Iwona Jóźwicka
Artur Bolesław Kras
Grzegorz Lewicki.

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział:  „Zatem mamy,
Szanowni  Państwo,  pełen skład Rady  i  wszystko  na  to  wskazuje,  że  w takim składzie
będziemy pracować przez 4 lata, czego Państwu i sobie życzę.[...]” 

Ad. pkt    3      

Do  składu  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  zostali  zaproponowani:  Pan  radny  Artur  Kras
(zgłoszenia dokonała Pani radna Joanna Olejnik), Pan radny Piotr Szpakowicz (zgłoszenia
dokonała Pani radna Wioletta Kulpa), Pan radny Michał Twardy (zgłoszenia dokonał Pan
radny  Tomasz  Kominek).  Zgłoszeni  radni  wyrazili  zgodę  na  kandydowanie  do  składu
Komisji Uchwał i Wniosków. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, że podczas sesji
liczenie głosów będzie odbywało się ręcznie.

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poddał  pod  głosowanie
zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków.

W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w zaproponowanym
składzie (za – 25, przeciw - 0, wstrzymujących - 0).

Komisja Uchwał i Wniosków: 
Artur Kras
Piotr Szpakowicz
Michał Twardy.

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział: „[...] Jeszcze na
początku kwestia techniczna. Przed chwilką Państwu zakomunikowałem, iż dzisiaj będziemy
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liczyć głosy  w sposób ręczny.  Jednocześnie  prośba do Państwa, aby dzisiejsze Państwa
miejsca na których siedzicie, stały się już docelowymi miejscami przez całą kadencję. Na
podstawie tego jak dzisiaj Państwo siedzicie, Państwo, Panowie z obsługi technicznej auli
programowo przypiszą już nas do głosowań elektronicznych w taki sposób, żebyśmy już od
kolejnej sesji mogli sprawnie prowadzić głosowania w formie elektronicznej. I jeszcze jedna
kwestia  techniczna,  którą  prosiłbym na samym początku,  a  mianowicie  prosiłbym Pana
Sekretarza  o  odczytanie  pisemnych  informacji,  które  wpłynęły  do  mnie  jako  do
Przewodniczącego Rady Miasta w temacie składów poszczególnych klubów radnych. Proszę
bardzo, Panie Sekretarzu.”       

Pan radny Tomasz Maliszewski Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka odczytał informacje o
utworzeniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa
Ludowego i Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. 
(pisma stanowią załączniki nr 7, 8 i 9 do niniejszego protokołu).

Ad. pkt   4      

Pod głosowanie został poddany protokół z obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka, która odbyła
się w dniu 20 listopada 2014 roku. 

Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Protokół nr LIII/2014 z obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty.

Ad. pkt   5      

Pod głosowanie został poddany protokół z obrad I Sesji Rady Miasta Płocka, która odbyła się
w dniu 27 listopada 2014 roku. 

Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty.

Ad. pkt   6      

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „W chwili obecnej
przechodzimy, szanowni Państwo, do etapu I,  czyli  dyskusja i zgłaszanie wniosków nad
przygotowanymi projektami uchwał. Tradycyjnie proponuję połączyć dwa pierwsze punkty,
gdyż dotyczą one tej samej materii finansowej, a mianowicie punkt pierwszy dotyczy zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030 (druk nr 32) oraz
punkt drugi – projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014
(druk nr 33).[...]”    
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Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata
2014-2030 (druk nr 32) 
oraz

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 (druk nr 33)

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

Pani  radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Dziękuję,  Panie  Przewodniczący.  Panie
Prezydencie,  proszę  o  wyjaśnienie  dodatkowej  kwoty  na  obsługę  prawną  na  rzecz
organów  Gminy  Miasto  Płock  i  Urzędu  Miasta  Płocka  w  kwocie  96.754  zł  w  celu
zabezpieczenia  środków na realizację  ugody sądowej.  I  kolejna sprawa.  Chodzi  mi  o
dofinansowanie Sekcji Piłki Ręcznej. Bo wcześniej Państwo nam tłumaczyliście, że chcecie
to realizować przez POKiS, żeby była łatwość środków dostępnych. Nie płacimy wówczas
w sensie  dokapitalizowania  spółki,  tylko  na  działalność  promocyjną  przez  POKiS  jest
łatwiej dofinansowywać i będzie to taniej dla miasta. Natomiast na poprzedniej sesji,
tylko chyba jeszcze starej kadencji, również dofinansowywaliśmy poprzez Biuro Nadzoru
Właścicielskiego  a  nie  przez  działalność  promocyjną.  Czy  takie  zasady będą przyjęte
również  w  obecnej  kadencji  i  jak  Państwo  teraz  wybieracie  dofinansowanie,
dokapitalizowanie tego typu spółek?” 

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

Pani  radna  Barbara  Smardzewska-Czmiel  powiedziała:  „Dziękuję  bardzo,  Panie
Przewodniczący.  Panowie  Prezydenci!  Szanowni  Państwo!  Ja  muszę  przyznać,  że  z
niepokojem analizuję poszczególne projekty uchwał budżetowych i nie znajduję tam nawet
jednej wzmianki o środkach przeznaczonych na budowę świetlicy osiedlowej w Górach.  Ja
przypomnę Państwu o czym mówiłam i sygnalizowałam w poprzedniej kadencji – Państwo
nowi nie bardzo pewnie znają temat – że prace nad budową świetlicy osiedlowej w Górach
wydawały się mocno zaangażowane. Żeśmy mieli spotkanie w gremium rady osiedla z Panią
Dyrektor  szkoły  podstawowej  i  z  przedstawicielami  Wydziału  Inwestycji,  łącznie  z
projektantem tej świetlicy. Naszym zdaniem wszystko wskazywało na to, że prace te są
zaangażowane i nie będzie przeciwwskazań i przeszkód, żeby budowa tej świetlicy ruszyła.
Niestety ja nie odnajduję w żadnym projekcie uchwały dotychczas danej nam do analizy i
głosowanej żadnych  pieniędzy,  żadnych środków na  ten  projekt  i  co  gorsza  nie  widzę
również żadnych pieniędzy w projekcie budżetu na 2015 rok. O tym będziemy rozmawiać w
innym terminie, przy innej okazji, przy omawianiu budżetu na 2015 rok. W związku z tym
moje zasadnicze i podstawowe pytanie: jakie są plany Państwa dotyczące projektu budowy
świetlicy osiedlowej w Górach i na jakim etapie, jeżeli Państwo macie zamiar kontynuować
ten projekt, na jakim etapie realizacji jest ta budowa i jest ten projekt? Bardzo dziękuję.”  

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

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, w
przypadku  świetlicy  w  Górach  ja  mam taką  prośbę,  że  jeśli  takie  pytania mają  się
pojawić, to w „Sprawach różnych”, dobrze, bo ono nie dotyczy absolutnie tego projektu
uchwały w żaden sposób. Jest wiele różnych zmian rzeczywiście, natomiast tam ani razu
się nie pojawia świetlica w Górach. Oczywiście możemy odpowiedzieć, podobnie jak na
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każde inne pytanie Państwa  Radnych, tylko że wtedy będziemy sprawy różne mieli  w
pierwszym punkcie  tak  na  dobrą  sprawę,  bo  każdy  może  radny  zapytać  o  dowolną
inwestycję na jego osiedlu i wtedy będziemy odpowiadać. Tylko, czy to rzeczywiście ten
czas i to miejsce skoro mówimy o konkretnym projekcie uchwały, konkretnych zmianach
w projekcie budżetu. Ale to pozostawiam jak gdyby Panu Przewodniczącemu oczywiście
do rozwagi.”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział: „Dokładnie tak i
prośba od razu, raz jeszcze moja prośba do Szanownych wszystkich Państwa  Radnych –
jeżeli jesteśmy w temacie konkretnych projektów uchwał, proszę, żebyśmy się merytorycznie
trzymali dokładnie tych projektów.”        

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Trudno, byśmy w tym
momencie  rzeczywiście  jakiekolwiek  prace  dotyczące  świetlicy  w  Górach  prowadzili.
Natomiast  przyszłoroczny budżet jak najbardziej  Państwo  Radni  będą mieli  możliwość
opiniowania,  wprowadzenia  zmian  na  styczniowej  sesji  budżetowej  i  zakładam,  że
kwestia świetlicy w Górach również, podobnie jak wielu innych osiedlowych inwestycji,
może  się  pojawić.  W  przypadku  Wisły  Płock  w  zależności  od  oczywiście  możliwości
będziemy albo podpisywać umowę promocyjną poprzez POKiS, bo rzeczywiście umożliwia
to  odzyskanie  VAT-u  albo,  bo  ta  kwestia  też  normalnie  może  funkcjonować  poprzez
podniesienie  kapitału  zakładowego  tak  jak  w  tym  momencie,  kiedy  możemy  szybko
zasilić gotówką naszą spółkę, każdą spółkę sportową z tych dwóch, ewentualnie każdą
inną spółkę. Taka możliwość również wchodzi w grę. Natomiast dzisiaj trudniej byłoby
podpisać umowę promocyjną, ponieważ sezon generalnie się już - jeśli chodzi o Wisłę -
kończy.  Natomiast  od  nowego  sezonu  na  pewno  w  nowym  budżecie  taka  umowa
promocyjna  z  POKiS-em  rzecz  jasna  będzie  również  podpisana,  bo  ona  umożliwia
odzyskanie VAT.  W przypadku obsługi prawnej Pani Sekretarz, czy już możemy udzielić
odpowiedzi  dokładnej,  Pani  Sekretarz,  w przypadku  pierwszego  pytania  Pani  radnej
Kulpy?  Czyli  jeszcze  jedna  umowa  z  podwykonawcami  Vectry,  którzy  zgłosili  się  z
roszczeniem w związku z  niezapłaceniem przez  Vectrę  płatności,  dokładnie,  a  my na
mocy ustawy musimy w takim wypadku z mocy wyroku sądu zapłacić. Ale szczegółowa
informacja będzie także udzielona na piśmie Pani radnej.”   

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

Pani  radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Jeszcze,  Pani  Skarbnik,  kwestia  podatku  od
nieruchomości.  Zdejmujemy  na  dzisiejszej  sesji  aż  3  miliony  złotych  z  podatku  od
nieruchomości.  Czy  nie  przewidywaliście  Państwo  wcześniej  takiego  niewykonania  aż  w
takiej wysokości? Dlaczego dopiero teraz?”

Pan Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  przekazał głos Pani  Barbarze
Szurgocińskiej Skarbnikowi Miasta Płocka. 

Pani  Barbara  Szurgocińska  Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedziała:  „Proszę  Państwa,
wiadomo że w trakcie  roku nie  było  możliwości,  żeby skorygować ten plan dochodów.
Dlatego z uwagi na to, że udało nam się pozyskać środki zewnętrzne, stąd nasza propozycja,
żeby po prostu ten plan skorygować dochodów. Jest duże niewykonanie na podatku od
nieruchomości,  stąd  nasza  propozycja  właśnie,  żeby  zmniejszyć  plan  podatku  od
nieruchomości o tą kwotę.”     

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  przekazał głos Pani  radnej
Wioletcie Kulpie. 
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Pani  radna  Wioletta Kulpa powiedziała:  „Znaczy to  wyjaśnienie  w żaden sposób,  Pani
Skarbnik, nie jest satysfakcjonujące, bo z tego wynika, że Państwo musieliście zrealizować
pewne koszty, czyli po stronie dochodów musielibyśmy mieć określoną kwotę i dlatego nie
zdejmowaliście Państwo wiadomo że niezrealizowanych kwot dochodowych, a dopiero teraz
możemy zdjąć, ponieważ gdzieś nam się uwolniła pozycja po stronie kosztów. Tylko że teraz
zastanawiające jest pytanie kierowane do Państwa – jeśli wiemy doskonale o tym, że po
stronie dochodów mamy duże niedomagania, czyli  mówię o wszystkich dochodach, czyli
podatku PIT, CIT i również od nieruchomości, to jak można na podobnym poziomie planować
dochody na rok przyszły.”

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

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Tu kwestia czy to są duże
niedomagania czy nieduże. Przy 800-milionowym budżecie tu akurat korekta o 3 miliony to
nie  jest  znowu  taka  duża  korekta,  natomiast  kwestia…  (Pani  radna  Wioletta  Kulpa
zapytała: „A na CIT ile?”). Na CIT więcej, ale niestety w tym momencie, jeśli chodzi o CIT to
jest, bym powiedział, dużo bardziej nieprzewidywalne niż podatek od nieruchomości. Akurat
w przypadku podatku od nieruchomości naprawdę jest to nieduża korekta. W przypadku CIT
wcześniej korekta była rzeczywiście dużo większa, ale wynika to z tego w jakiej kondycji
ewentualnie są firmy i w jaki sposób kończy się w tym momencie kryzys. Zakładam, że te
dochody z CIT z roku na rok znowu będą rosły, aczkolwiek tego też do końca przewidzieć nie
możemy, chociażby jakie będą wpływy z tego tytułu z PKN Orlen. Dziękuję bardzo.”          

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do tych dwóch projektów uchwał? Nie
widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.[...]” 

3. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
Płocka (druk nr 5)

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

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: Znaczy, Panie Przewodniczący, to nie jest kwestia
pytania, bo nie oczekuję odpowiedzi na to pytanie, tylko utrzymujemy maksymalną stawkę
wynagrodzenia  dla  Pana Prezydenta  w sytuacji,  kiedy przyszłoroczny  budżet  będzie  na
poziomie  zadłużenia  64%.  Czyli  gdyby  istniał  wskaźnik  wcześniejszy  ustawowy  nie
moglibyśmy zaciągnąć tego 50-milionowego kredytu w przyszłym roku. A powiem tylko, że
na rok 2016 zadłużenie będzie planowane na poziomie 68%, bo również mamy kredyt 50-
milionowy zaplanowany w WPF. W związku z tym nie  wiem, czy to jest  dobry pomysł
utrzymywania  wynagrodzenia  Pana  Prezydenta  na  ta  wysokim poziomie,  ale  oczywiście
decyzja należy do Rady.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo, ja tutaj bym prosił Pana Prezydenta,  że  może ja parę zdań powiem. Panu jest
niewygodnie, Panie Prezydencie, mówić o Pana wynagrodzeniu, a więc prosiłbym scedować
to  na  mnie.  Szanowni  Państwo,  moje  odczucie  jest  takie,  że  ustawowo  możliwości
regulowania wynagrodzenia prezydentom miast są nieadekwatnie niskie w stosunku do ich
odpowiedzialności i do pracy, którą wykonują. To prawda, że zdecydowana większość miast
ustala to wynagrodzenie na najwyższym możliwym dopuszczalnym poziomie, ale wiemy też
bardzo dobrze, iż na tle innych sprawowanych funkcji, zarówno w gospodarce samorządowej
jak i w biznesie, jak i odpowiedzialności przede wszystkim ciążącej na włodarzach miast, to
wynagrodzenie jest w mojej ocenie nieadekwatne tak czy inaczej do pracy. Dlatego też tak a
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nie inaczej proponuję, gdyż to ja podpisuję się pod propozycją wynagrodzenia dla Pana
Prezydenta, żebyśmy właśnie na takim poziomie to wynagrodzenie ustanowili. Chciałby Pan
Prezydent jednak? Proszę bardzo.”     

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

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ponieważ nie było pytania,
ja się nie będę odnosił absolutnie do kwoty wynagrodzenia. Ja tylko chciałbym odpowiedzieć
Pani radnej na te wątpliwości, które Pani radna ma. Czasami tu pojawia się kwestia oceny
zdolności finansowej miasta i w przypadku ostatniego ratingu, który kilka dni temu, na dobrą
sprawę, otrzymaliśmy,  czyli  oceny tej  zdolności  finansowej,  kredytowej  miasta,  agencja
ratingowa, niezależna zupełnie, podtrzymała dotychczasową dobrą, czy nawet bardzo dobrą
ocenę Płocka, jeśli chodzi o jego sytuację finansową. Także tutaj na dzisiaj ta sytuacja jest
naprawdę bardzo stabilna. Możemy oczywiście mówić o starym, nowym wskaźniku. O ile ten
stary byłby rzeczywiście przekroczony w przypadku chyba większości miast w Polsce, o tyle
w  przypadku  tego  nowego  wskaźnika  jesteśmy  naprawdę  w  bardzo  dobrej  kondycji
finansowej. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. Czy jeszcze jakieś inne pytania bądź wątpliwości z Państwa strony co do
tego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.[...”

4. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka
na lata 2014-2020 (druk nr 6)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Tutaj będzie
autopoprawka. Proszę bardzo, Panie mecenasie.”

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

Pan  Roman  Wróblewski  radca  prawny  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! W strategii w załączniku na stronie 154 w punkcie 2 w
podpunkcie 3 ten podpunkt powinien brzmieć zamiast tego:  Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku przyjęta Uchwałą nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z
dnia 25 listopada 2008 roku. Pomylono numery uchwał. Dziękuję.”  

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

Pani radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Znaczy, proszę Państwa, dobrze byłoby kilka
słów na temat  tego dokumentu powiedzieć,  ponieważ nie  napawa optymizmem. Jeśli
chodzi o statystyki Głównego Urzędu Statystycznego tendencja zniżkowa, jeśli chodzi o
ludność naszych mieszkańców będzie utrzymać się, a do końca 2035 roku wyniesie nawet
siedem tysięcy osób. I nie do końca mogę się zgodzić z zapisem tego dokumentu, iż
Państwo w jakiś  sposób staracie  się  wyjaśnić  tą  kwestię  jednym zdaniem:  taki  stan
rzeczy jest głównie efektem migracji.  Ja  się z  tym nie zgadzam, bo jest  głównie też
elementem emigracji,  a  nie  tylko  migracji.  Nie  wiem,  w  mieście  dominuje  przemysł
paliwowo-energetyczny - z czym oczywiście się zgadzam – oraz maszynowy, odzieżowy.
Nie wiem do końca, czy w naszym mieście dominuje przemysł odzieżowy poza oczywiście
Levisem,  bo  po  likwidacji  Cotexu  tak  naprawdę  nie mamy  innych  zakładów  pracy
związanych  z  tym  przemysłem.  Również  zatrważające,  proszę  Państwa,  są  dane
dotyczącego tego materiału, iż tak naprawdę do roku 2035 wzrośnie nam znacznie liczba
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osób w wieku poprodukcyjnym, a znacznie zmaleje liczba w wieku produkcyjnym. I teraz
zasadnicze pytanie jest takie – czy mamy program, który by w jakiś sposób, po pierwsze,
ściągnął osoby młode, które przed laty, czy przed kilkoma laty wyjechały z Płocka do
innych miast, czy utrzyma tych młodych, którzy wyjechali na studia do innych miast,
żeby  z  powrotem wrócili  do  naszego  miasta.  Czyli  to  jest  problem –  po  pierwsze  –
bezrobocia i  mieszkalnictwa w mieście Płocku. To są dwa ważne filary, które powinny
zostać bardzo poważnie potraktowane, bo niestety tak jak widzimy w tych statystykach,
tendencja jest  dominująca  zniżkowa.  Czyli  możemy nie  mieć 121 tysięcy.  Bo,  proszę
Państwa,  w  tych  materiałach,  które  przedstawiacie,  oczywiście  mamy  123  tysiące
mieszkańców,  a  zgodnie  z  deklaracją  –  z  tego  co  pamiętam  –  opłaty  podatku
śmieciowego jest to około dziewięćdziesięciu kilku tysięcy mieszkańców. W związku z tym
mamy już tą niespójność, że de facto te osoby nie zamieszkują w naszym mieście. I
jedna jest jeszcze sprawa, którą bym również chciała przedstawić mieszkańcom. Słusznie
zauważyła Pani Małgorzata Struzik na wczorajszym spotkaniu radnych przedsesyjnym, że
rzeczywiście  te  dane,  które  są  w  tym  materiale,  są  odległe,  ponieważ  mamy  dane
statystyczne wszystkie obejmujące ten materiał z roku 2012. Jakby rozumiem oczywiście
to wytłumaczenie wczorajsze, ale jest ciężko porównywać z obecnym okresem. Ponieważ
bardzo zastanawiający jest materiał, który jest na końcowych stronach tego dokumentu –
chodzi o minimalny i maksymalny czas oczekiwania na świadczenie opieki zdrowotnej w
roku 2012, niestety w roku 2012, natomiast ja swego czasu – dokładnie 28 października
2014 roku – otrzymałam informację podpisaną przez ówczesnego Zastępcę Prezydenta
Pana  Krzysztofa  Izmajłowicza  dotyczącą  czasu  oczekiwania  właśnie  na  wizyty  w
poradniach specjalistycznych w naszym mieście  i  znacznie  te dane się  różnią,  proszę
Państwa. I też chciałabym, żeby w jakiś sposób, być może nie ma możliwości teraz, nie
mam nikogo z Zarządu Spółki ZOZ, ale może dobrze byłoby nam na piśmie pewne rzeczy
w  jakiś  sposób  wyjaśnić.  Mówię  o  poradniach  i  czasie  oczekiwania  –  poradnia
ginekologiczno-położnicza według danych z 2012 roku, jak mniemam są to dziennie czasy
oczekiwania,  bo  tu  nigdzie  nie  ma  danych  w  jakich  danych  jest  to  wprowadzone  -
rozumiem, że to chodzi o dni – jest w tabeli wpisane 102 dni, dziś mamy 60 dni, czyli
generalnie polepszyło się. Ale tak, neurologia, poradnia neurologiczna – czas oczekiwania
w  2012  roku  185  dni,  teraz  mamy  60  dni.  I  też  chciałabym  wiedzieć,  również
zaangażować w to mieszkańców, gdyby była taka możliwość, bo wszyscy korzystamy z
tych  poradni,  czy  to  jest  rzeczywisty  czas  oczekiwania  te  60  dni,  żeby  mieszkańcy
również  w  tym  zakresie  mogli  się  wypowiedzieć.  Chirurgia  onkologiczna  –  czas
oczekiwania w 2012 roku był 41 dni, obecnie jest 30 dni. Chirurgiczna ogólna poradnia –
40  dni  był  czas  oczekiwania,  obecnie  jest  30  z  tego  materiału,  który  został  mi
przedstawiony.  Natomiast  te  dane,  które  zostały  udzielone  w  mojej  odpowiedzi  na
interpelację, nie obejmują wszystkich poradni, które niestety według tego materiału z
2012 roku są zastraszające. Na przykład poradnia diabetologiczna – czas oczekiwania
wynosi 267 dni, czyli  9 miesięcy. Poradnia kardiologiczna – czas oczekiwania wynosi 316
dni, czyli 10,5 miesiąca. O i tutaj bardzo zatrważająca informacja i też chciałabym, żeby
mi wyjaśnić, ponieważ oczywiście jest tabela podzielona na pilne wizyty bądź te stabilne
w zwykłym terminie planowane, i proszę Państwa poradnia stomatologiczna maksymalny,
rzeczywisty czas oczekiwania jest 495 dni, to jest 16,5 miesiąca, natomiast minimalny
rzeczywisty czas oczekiwania mam w tabeli wpisaną cyfrę zero – co to znaczy? I poradnia
urologiczna – w moim przekonaniu również jest to bardzo poważny problem dotykający
bardzo często  naszych mieszkańców – czas oczekiwania  207 dni,  to  jest  7  miesięcy.
Również w pozycji minimalny rzeczywisty czas oczekiwania mamy zero i też chciałbym,
żeby nam to wyjaśniono. Tak jak mówię – jeśli nie ma możliwości dzisiaj, to poproszę na
piśmie  o  wyjaśnienie  tego.  A  proszę  również  mieszkańców  o  w  jakiś  sposób
przekazywanie odzewu też ile oczekują w poradniach na zwykłą wizytę. Dziękuję.”      

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
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Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo,
rzeczywiście obraz, który wyłania się z tej strategii nie jest obrazem zadowalającym. Nie
wiem,  czy  zastraszającym,  ale  naprawdę  niezadowalającym  zwłaszcza  w  kontekście
demografii, ale na to – jak rozumiem – każdy mieszkaniec ma wpływ i może wspólnie
razem możemy rzeczywiście zrobić dużo, dużo więcej, jeśli chodzi o demografię, to bez
wątpienia  tak  i  zakładam,  że  warto.  Ja  robię  co  mogę.  Natomiast  działania,  które
podejmuje miasto w tym momencie to z jednej strony te działania, które podejmujemy,
bo  to  jest  kwestia  budowy żłobków i  miejsc  chociażby  w  żłobkach.  Ostatnio  Gazeta
Wyborcza przedstawiła  duży tekst  o tym jakie rzeczywiście elementy mają wpływ na
poprawę  dzietności.  I  na  przykład  tam becikowe  było  pokazane,  że  właśnie  nie  ma
żadnego wpływu, natomiast budowa przez samorządy, czy w ogóle dostępność dzieci w
żłobkach,  przedszkolach ma. I  tu akurat  w ciągu ostatnich  4 lat  sytuacja się  bardzo
poprawiła.  Podwoiliśmy  prawie  liczbę  miejsc  w  żłobkach.  Planujemy  budowę  jeszcze
jednego  żłobka,  który  zastąpi  ten  żłobek,  który  w  tym  momencie  korzysta  z
wynajmowanych powierzchni. Powiększymy go praktycznie dwukrotnie. I jeśli będą takie
potrzeby, to sądzę że będziemy zwiększać, natomiast w tej chwili wydaje się, że budowa
tego jednego żłobka już będzie wyraźną poprawą, zwłaszcza jeśli chodzi o Podolszyce.
Tym  bardziej,  że  przedszkola  z  racji  pójścia  do  szkół  dzieci  6-letnich  będą  mogły
przyjmować naprawdę już dzieci pewnie 2,5-letnie trafią do przedszkoli, a więc kwestia
tych najmniejszych w żłobkach to będzie jeszcze wyzwanie, ale też już takie na które
odpowiadamy bardzo realnie i  bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że Pani radna sama
dostrzegła,  że  pewne  działania,  które  podejmowaliśmy,  według  tego  materiału  czy
zestawiając ten materiał z odpowiedzią na interpelację, przynoszą efekt. Te informacje o
tym, że dwa lata temu trzeba było czekać do poradni ginekologicznej 102 dni, w  tej
chwili 60, to jest praktycznie prawie dwa razy krócej. Podobnie z kwestią neurologii, gdzie
tu jest trzy razy krócej. Natomiast w tej chwili z tego co tak na szybko zorientowałem się,
to akurat nie ma w  odpowiedzi na interpelację informacji na temat poradni chociażby
kardiologicznej, bo po prostu ona nie funkcjonuje w strukturach naszego PZOZ, jest tylko
w strukturach wojewódzkich i w tym momencie jak gdyby to nie zależy od samorządu.
Aczkolwiek  też  chcielibyśmy,  żeby tutaj  ten  czas  oczekiwania  był  jak  najbardziej  jak
najkrótszy. Natomiast jak Pani radna wie, nie wszystko w tym momencie jest w rękach
samorządu miasta. W przypadku innych działań oczywiście tu pełna zgoda i te działania w
kontekście  zwłaszcza  nowych  miejsc  pracy  będziemy  wspólnie  razem  -  jestem
przekonany  -  prezydent  i  radni  w  najbliższej  kadencji  podejmować.  Tak  samo  jak  i
kwestie związane z drugim elementem, który może mieć wpływ na fakt wyboru Płocka
jako  miejsca  życia  ludzi  młodych  to  oczywiście  mieszkanie.  Stąd  sądzę,  że  w  ciągu
najbliższego pół roku, jestem przekonany trzech miesięcy nawet, przygotujemy pewien
program,  który  pozwoli  na  stworzenie  takiego  programu  mieszkań  dla  młodych  na
wynajem, który  przyjmiemy wspólnie  razem,  znaczy  Państwo  Radni,  jeśli  się  zgodzę,
uchwałą  Rady  Miasta  i  do  tego  jak  najbardziej  się  zobowiązuję.  Pół  roku  to  jest
maksymalny termin, kiedy taka uchwała powinna być podjęta. Dziękuję bardzo.”      

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. Nie widzę więcej pytań ze strony Państwa Radnych. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do kolejnego punktu.[...]”

5. zmiany  uchwały  nr  487/XXIX/2012  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27
listopada  2012  r.  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 28)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 28.

6. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych na 2015 rok (druk nr 29)

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

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Czytając ten materiał dostrzegłam jedno ważne
zdanie, które w zasadzie nie wypływa ani ode mnie, ani od moich kolegów i koleżanek, bo
jest to stwierdzenie osób, które zajmowały się przygotowaniem tego materiału, iż – na
stronie czwartej – z uwagi na dużą dostępność napojów alkoholowych w naszym mieście
decyzje  w  powyższym  zakresie  należy  podejmować  z  należną  rozwagą.  Mieliśmy
doświadczenie  w  poprzedniej  kadencji,  że  Pan  Prezydent  zdecydował  się  uwolnić
wszystkie punkty alkoholowe, czyli jakby nie ograniczać liczebności. Tymczasem mamy
zupełnie coś innego w przedstawionym materiale. Czyli też, w moim przekonaniu, należy
się nad tym pochylić i zastanowić nad pewnymi wnioskami, które zostały przedstawione
w tym programie. Dziękuję.”    

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

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ale za każdym razem,
kiedy ta zgoda jest udzielana, jest to – jestem przekonany – ta zgoda poprzedzona tą
należytą rozwagą. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej pytań ze strony Państwa Radnych do tego dokumentu. Przechodzimy do
kolejnego punktu.[...]”  

7. wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  Powiatem  Płockim  porozumienia  w
sprawie wykonywania zadań na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w
zakresie orzekania o niepełnosprawności  i  stopniu niepełnosprawności,
wydawania legitymacji  i  kart parkingowych osobom niepełnosprawnym
przez Powiatowy Zespół  ds.  Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
(druk nr 30)

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Tutaj  będzie
autopoprawka. Proszę bardzo, Panie mecenasie.” 

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

Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Proszę Państwa,w  pierwszym zdaniu w
podstawie prawnej:  Na podstawie art. 8 ust. - i tak dalej –  ustawy dwa razy jest  z dnia.
Jeden wyraz z dnia należy skreślić. Dziękuję.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Tomaszowi Kominkowi.

Pan  radny  Tomasz  Kominek  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!
Mam pewną wątpliwość. W § 1 mówi się o tym porozumieniu w sprawie wykonywania
zadań na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w zakresie kart parkingowych dla osób
niepełnosprawnych, natomiast ustawa szczegółowa mówi oprócz tych kart parkingowych,
że są jeszcze karty dla placówek. Boję się trochę, że jeżeli to nie będzie umieszczone, to
nie będą wydawane karty dla placówek, placówek typu DPS bądź inne, które mają do
czynienia z osobami niepełnosprawnymi, żeby się nie okazało, że tym placówkom nie
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zostaną wydane te karty. Należałoby się nad tym pochylić, bo ustawa szczegółowa prawo
o ruchu drogowym w § 5 jest to odrębność i zupełnie coś innego karta parkingowa dla
placówki a karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej. Dziękuję.”

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

Pan  radny  Piotr  Szpakowicz  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Ja
jeszcze  mam  wątpliwość  drugą.  Wydawanie  kart  parkingowych  dla  osób
niepełnosprawnych nie należy do zadań powiatu zgodnie z ustawą o ruchu drogowym,
należy  to  do kogoś  innego,  więc czy  może  miasto  podpisać  porozumienie  w sprawie
zadań, które powierza powiat, które te zadania nie są powiatu. Mam taką wątpliwość.
Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 
 
Pan  Roman  Siemiątkowski  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Bardzo  proszę  Pana  Dyrektora  Cezarego  Dusio  o
ustosunkowanie się do tych poruszonych problemów.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu
Dusio Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. 

Pan Cezary Dusio Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
powiedział: „Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pierwszą wątpliwość dotyczącą wydawania
kart parkingowych osobom niepełnosprawnym, rzeczywiście jest to do sprawdzenia. Panie
radny, nie jestem w stanie w tej chwili  na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast,  jeżeli
chodzi o zadania własne dotyczące wydawania kart parkingowych, są to zadania, które
należą do wojewody, ale są realizowane przez  przewodniczącego powiatowego zespołu.
Stąd  też  porozumienie  obejmuje  taką  rzecz,  że  przewodniczący  zespołu  wydaje.  A
przewodniczący dla dwóch powiatów będzie jeden na podstawie tego porozumienia.”        

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Piotrowi Szpakowiczowi. 
     
Pan  radny  Piotr  Szpakowicz  powiedział:  „Z  ustawy  o  ruchu  drogowym  zadanie
wydawania kart parkingowych właśnie, ale to nie wynika, że wojewoda przekazał zadania
powiatu.  To  wynika  z  ustawy  o  ruchu  drogowym,  że  zadanie  wydawanie  kart
parkingowych  należy  do  przewodniczącego  powiatowego  zespołu  orzekania  o
niepełnosprawności, ale to nie jest zadanie powiatu stricte. Bo to z ustawy wynika, że  to
jest zadanie przewodniczącego. Dziękuję.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu
Dusio Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. 
 
Pan Cezary Dusio Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
powiedział: „Tak, tylko że to porozumienie będzie obejmowało również, tak, porozumienie
starostów, że tak powiem, w tej kwestii, bo będzie jeden przewodniczący, który będzie
wydawał i komuś trzeba było te zadania po prostu dopisać. Dziękuję.”     

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Tomaszowi Kominkowi.
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Pan  radny  Tomasz  Kominek  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!
Odnośnie informacji  dla  Pana Dyrektora Czarka Dusio – art.  8  ust.  5 prawo o ruchu
drogowym proszę zerknąć, dobrze.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
natomiast prośba i apel do Państwa radnych. Co prawda wczoraj jeszcze pochylaliśmy się
nad  tymi  projektami  bez  komisji,  natomiast  ja  proszę,  jeżeli  tego  typu  zastrzeżenia,
wątpliwości pojawiają się, żeby je zgłaszać właśnie na komisjach czy na tych spotkaniach
przedsesyjnych, żeby jeszcze z pomocą prawnika twórcy projektów uchwał byli w stanie
szybciutko na sesji przed głosowaniem jednoznacznie udzielić odpowiedzi. Z tego co widzę
teraz mamy pewne wątpliwości i być może będziemy do tego dokumentu, jeśli zajdzie taka
potrzeba, wracali w formie autopoprawki na przykład na następnej sesji. Czy jeszcze jakieś
pytania, wątpliwości ze strony Państwa Radnych? Nie widzę, dziękuję, zatem przechodzimy
do kolejnego punktu.[...]”      

8. sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały (druk nr 31)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „{...] Tutaj również
będzie autopoprawka. Proszę bardzo, Panie mecenasie.”

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

Pan  Roman  Wróblewski  radca  prawny  powiedział:  „Proszę  Państwa,  przepraszam  ze
swojej strony, nie zostało zauważone, dostaliście Państwo poprawki, że w jednym miejscu
zabrakło  „ę”,  w  drugim  „ust.  3”.  Na  piśmie  Państwo  dostaliście  autopoprawkę.  Także
przepraszam, moja wina.”
(autopoprawka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu)  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie mecenasie. Czy jakieś pytania, wątpliwości  do tego projektu uchwały? Nie widzę,
dziękuję, zatem przechodzimy do kolejnego punktu.[...]” 

9. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk
nr 7)

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Właściwie
zaczynamy  teraz  blok  cały  projektów  uchwał  dotyczący  składów  osobowych  komisji
merytorycznych Rady Miasta Płocka. Zaczynając od punktu 9 aż do punktu 29 właśnie
będziemy omawiać składy komisji oraz prezydia tychże komisji. Tytułem wstępu, Szanowni
Państwo,  doszło  do  porozumienia  przewodniczących wszystkich  trzech klubów w Radzie
Miasta  Płocka  na  temat  zarówno  składów  poszczególnych  komisji  jak  i  prezydiów
poszczególnych  komisji,  dlatego  też  ja  pozwolę  sobie  za  chwilkę  przy  każdym z  tych
projektów odczytywać nazwiska osób, które w formie uzgodnionej przez wszystkie trzy kluby
będę poddawał pod głosowanie w kolejnym etapie. Punkt 9, czyli projekt uchwały na druku
numer 7 dotyczący ustalenia składu osobowego Komisji  Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.
Zgodnie z ustaleniami poszczególnych klubów w składzie tej komisji w projekcie uchwały,
który później będziemy głosować, znajdą się następujące osoby: Pan radny Jacek Jasion,
Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel, Pan radny Michał Twardy, Pani radna Wioletta
Kulpa, Pan radny Lech Latarski, Pan radny Tomasz Maliszewski i Pan radny Artur Kras. Czy
do  tego  projektu  uchwały  jakieś pytania,  wątpliwości  ze  strony Państwa  Radnych?  Pan
mecenas jeszcze, proszę bardzo. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Pan mecenas podpowiada
po pierwsze, czy jakieś uwagi ze strony Państwa  Radnych do tegoż składu, a po drugie
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pytanie do Państwa Radnych, których przed chwileczką wyczytałem, czy wszyscy Państwo
Radni potwierdzacie wolę wchodzenia w skład tejże komisji. Odczytam po kolei raz jeszcze.
Pan radny Jacek Jasion. Tak, chociaż wszystkie te zgłoszenia były, rozumiem, na piśmie
wcześniej zgłoszone. Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel. Pani Basiu potwierdza Pani,
tak.  Pan  radny  Michał  Twardy  -  potwierdza  Pan  radny. Pani  radna  Wioletta  Kulpa  -
potwierdza. Pan  radny  Lech  Latarski  -  potwierdza. Pan  radny  Tomasz  Maliszewski  -
potwierdza. I Pan radny Artur Kras również potwierdza. Czy jakieś wątpliwości ze strony
Państwa  Radnych  bądź  inne  propozycje?  Nie  widzę,  dziękuję.  Zatem przechodzimy  do
kolejnego punktu.[...]” 

10.ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 8)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Tutaj również
odczytam nazwiska wpisane w chwili obecnej do projektu uchwały, a mianowicie Pan radny
Jacek Jasion,  Pani radna Iwona Krajewska. Może od razu prosiłbym o potwierdzenie, tak
jest, będzie sprawniej. Pan radny Jacek Jasion - potwierdza. Pani radna Iwona Krajewska -
potwierdza.  Pani  radna  Małgorzata  Struzik  -  potwierdza.  Pani  radna  Wioletta  Kulpa  -
potwierdzenie mamy. Pani radna Joanna Olejnik - mamy potwierdzenie. Pan radny Tomasz
Korga - mamy potwierdzenie. Pan radny Marcin Flakiewicz - mamy potwierdzenie. Pan radny
Tomasz Kolczyński  -  mamy potwierdzenie. Pani radna Daria Domosławska - potwierdzenie
również. Pan radny Artur Kras i Pan radny Grzegorz Lewicki. Mamy potwierdzenia wszystkich
Państwa  Radnych.  Czy  jakieś  uwagi,  wątpliwości  bądź  inne  propozycje  do  treści  tego
projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały.[...]”

11.ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 9)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Odczytuję po
kolei nazwiska wpisane do projektu uchwały. Pan radny Artur Jaroszewski – potwierdzam
wolę pracy w tej komisji. Pan radny Piotr Szpakowicz - potwierdza. Pan radny Tomasz Korga
- potwierdza. Pan radny Lech Latarski  - potwierdzenie mamy. Pan radny Leszek Brzeski –
potwierdzenie mamy. Pan radny Tomasz Maliszewski, Pani radna Iwona Jóźwicka, Pan radny
Michał Twardy. Wszyscy Państwo Radni potwierdzili wolę pracy w tej komisji. Czy jakieś inne
propozycje,  uwagi  ze  strony  Państwa  Radnych?  Nie  widzę,  dziękuję,  przechodzimy  do
kolejnego punktu.[...]”    

12.ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Inwestycji,  Rozwoju  i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 10)

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Odczytuję
nazwiska  radnych  zgłoszonych  i  zapisanych  na  projekcie  uchwały.  Pan  radny  Artur
Jaroszewski – potwierdzam. Pan radny Tomasz Kominek – potwierdzenie mamy. Pani radna
Barbara Smardzewska-Czmiel – potwierdza. Pan radny Michał Sosnowski – potwierdzenie.
Pan radny Piotr Szpakowicz - potwierdzenie. Pan radny Wojciech Hetkowski – potwierdzenie.
Pani radna Joanna Olejnik – potwierdza. Pan radny Marcin Flakiewicz – potwierdza. Pan
radny Tomasz Kolczyński – potwierdza. Pan radny Grzegorz Lewicki – potwierdza. Dziękuję.
Wszyscy  Państwo  potwierdzili.  Czy  jakieś  inne  pytania,  wątpliwości  do  tego  projektu
uchwały? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.[...]”       

13.ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Edukacji,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 11)
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Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka powiedział:  „W  projekcie
uchwały mamy zapisane następujące osoby, które zgłosiły chęć pracy w tej komisji. Pani
radna Daria Domosławska – potwierdzenie. Pan radny radny Adam Modliborski – potwierdza.
Pani  radna  Małgorzata  Struzik  –  potwierdzenie.  Pan  radny  Andrzej  Aleksandrowicz  –
potwierdza. Pan radny Marek Krysztofiak – potwierdza. Pani radna Iwona Jóźwicka. Mamy
potwierdzenia od wszystkich Państwa. Czy jeszcze jakieś inne propozycje zmian kadrowych
w tejże komisji? Nie widzę, dziękuję. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu.[...]”       

14.ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Rady
Miasta Płocka (druk nr 12)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Chęć pracy w
tejże komisji zadeklarowały następujące osoby. Pan radny Tomasz Kominek – potwierdza.
Pani radna Iwona Krajewska – potwierdza. Pan radny Michał Sosnowski – potwierdza. Pan
radny Adam Modliborski – potwierdza. Pan radny Wojciech Hetkowski – potwierdza. Pan
radny Andrzej Aleksandrowicz, Pan radny Marek Krysztofiak i Pan radny Leszek Brzeski.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś inne propozycje co do tego projektu uchwały ze strony
Państwa? Nie widzę, dziękuję. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu.[...]”    

15.powołania  doraźnej  Komisji  ds.  Organizacji  Pracy  Rady  Miasta  Płocka
(druk nr 13)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Tutaj powiem
Państwu, że w stosunku do wczorajszych zgłoszeń jeszcze dzisiaj nastąpiły pewne zmiany,
dlatego  pozwoliłem  sobie  dopisać  trzy  nazwiska  dzisiaj  zadeklarowane  przez  Państwa
Radnych. Odczytuję teraz skład Komisji ds. Organizacji Pracy  Rady Miasta Płocka według
zgłoszeń poszczególnych radnych i proszę o potwierdzenie chęci pracy w tej komisji. Pan
radny Lech Latarski, Pan radny Andrzej Aleksandrowicz, Pani radna Iwona Jóźwicka, Pan
radny Michał Sosnowski, Pani radna Wioletta Kulpa, Pan radny Tomasz Korga i Pan radny
Tomasz Maliszewski. Czy jakieś inne jeszcze ewentualnie propozycje co do tego projektu
uchwały? Nie widzę, dziękuję. Zatem, Szanowni  Państwo, cieszę się, że w sposób w pełni
zgodny  potwierdzamy  takie  proponowane  składy  uzgodnione  przez  przewodniczących
poszczególnych klubów. I przechodzimy do kolejnej fazy projektów uchwały dotyczących tym
razem składu prezydiów poszczególnych komisji.[...]”
  

16.wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk
nr 14)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Z informacji,
którą mam od przewodniczących klubów  w projekcie uchwały wpisane będzie nazwisko Pana
radnego Artura Krasa. Pierwsze pytanie do Pana radnego czy wyraża zgodę na to? Wyraża
zgodę i  potwierdza.  Czy jakieś inne propozycje ze strony Państwa  Radnych? Nie widzę,
dziękuję. Zatem, Szanowni Państwo, gdy dojdziemy w drugim etapie do projektu uchwały,
będzie tam wpisane nazwisko Pana radnego Artura Krasa.[...]”    
 

17.wyboru  Przewodniczącego  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 15)

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Tutaj mam
informację od Państwa przewodniczących klubów, iż na projekcie uchwały będziemy mieć
wpisane nazwisko Pani radnej Joanny Olejnik. Czy Pani radna wyraża zgodę? Mamy zgodę.
Czy jakieś inne propozycje co do tego projektu uchwały ze strony Państwa  Radnych? Nie
widzę, dziękuję, zatem przechodzimy do kolejnego punktu, a w tym punkcie wpisane będzie
nazwisko Pani radnej Joanny Olejnik.[...]” 
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18.wyboru Przewodniczącego Komisji  Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 16)

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...]  Tutaj mam
zgłoszenie ze strony przewodniczących klubów o wpisaniu do projektu uchwały nazwiska
Pana radnego Michała Twardego. Czy Pan radny wyraża zgodę? Dziękuję, mamy zgodę.
Czy jakieś inne propozycje ze strony Państwa  Radnych? Nie widzę, dziękuję,  zatem w
projekcie uchwały w druku numer 16 będziemy mieć wpisane nazwisko Pana radnego
Michała Twardego.[...]" 

19.wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 17)

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Zgodnie z
ustaleniami przewodniczących klubów w projekcie uchwały na druku numer 17 widnieje
wpisane nazwisko Pana radnego Marcina Flakiewicza. Czy Pan radny potwierdza zgodę?
Mamy  potwierdzenie.  Czy  jakieś  inne  propozycje  ze  strony  Państwa  Radnych  w  tym
zakresie? Nie widzę, dziękuję, zatem w druku numer 17 będziemy mieli wpisane, na druku
numer 17, nazwisko Pana radnego Marcina Flakiewicza.[...]”  

20.wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka (druk nr 18)

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Tutaj mam
wpisane nazwisko jako proponowanego przewodniczącego Pana radnego Marka Krysztofiaka.
Pytanie do Pana radnego, czy wyraża zgodę. Mamy zgodę. Czy jakieś inne propozycje ze
strony Państwa Radnych w tym zakresie? Nie widzę, dziękuję, zatem w projekcie uchwały na
druku numer 18 będzie wpisane nazwisko Pana radnego Marka Krysztofiaka.[...]”  

21.wyboru  Przewodniczącego  Komisji  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Rady
Miasta Płocka (druk nr 19)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Na propozycji
uzgodnionej przez przewodniczących klubów, którą otrzymaliśmy, widnieje nazwisko Pana
radnego Michała Sosnowskiego. Czy Pan radny wyraża zgodę? Mamy zgodę Pana radnego.
Czy jakieś inne propozycje w tym zakresie, Szanowni Państwo? Nie widzę, dziękuję, zatem
na  druku  numer  19  będzie  wpisane  nazwisko  w  drugim etapie  Pana  radnego  Michała
Sosnowskiego.[...]”    

22.wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji  ds. Organizacji  Pracy Rady
Miasta Płocka (druk nr 20)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Tutaj mamy
wpisane  nazwisko  uzgodnione  przez  przewodniczących  klubów  jako  proponowanego
przewodniczącego tejże komisji  Pana radnego Lecha Latarskiego. Czy Pan radny wyraża
zgodę? Mamy zgodę. Czy jakieś inne propozycje ze strony Państwa Radnych w tym zakresie?
Nie widzę, dziękuję,  zatem na druku numer 20 będzie wpisane nazwisko Pana radnego
Lecha Latarskiego i tak to poddam w drugim etapie pod głosowanie.[...]”

23.wyboru Wiceprzewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady Miasta  Płocka
(druk nr 21)
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Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka powiedział:  „[...]  Tutaj,
Szanowni Państwo, mamy wpisane nazwisko uzgodnione wstępnie przez przewodniczących
klubów. Będzie to Pani radna Wioletta Kulpa. Czy Pani radna wyraża zgodę? Mamy zgodę.
Czy jakieś inne propozycje w tym zakresie ze strony Państwa Radnych? Nie widzę, dziękuję,
zatem na druku numer  21 w drugim etapie  będziemy głosować ten druk z  wpisanym
nazwiskiem Pani radnej Wioletty Kulpy.[...]” 

24.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 22)

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Zgodnie z
ustaleniami przewodniczących klubów propozycja jest taka, aby wpisane było tutaj nazwisko
Pana radnego Tomasza Kolczyńskiego. Czy Pan radny wyraża zgodę? Mamy zgodę Pana
radnego. Czy jakieś inne propozycje w tym zakresie ze strony Państwa Radnych? Nie widzę,
dziękuję, zatem w drugim etapie w druku numer 22 poddam pod głosowanie ten druk,
projekt uchwały z wpisanym nazwiskiem Pana radnego Tomasza Kolczyńskiego.[...]   

25.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Rady
Miasta Płocka (druk nr 23)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] W projekcie
otrzymanym i uzgodnionym przez przewodniczących klubów mamy tutaj wpisane nazwisko
Pana radnego Leszka Brzeskiego. Czy Pan radny potwierdza zgodę na wiceprzewodniczenie
tej komisji? Mamy zgodę. Czy jakieś inne propozycje w tym zakresie ze strony Państwa
Radnych? Nie widzę, dziękuję, zatem potwierdzam, iż w drugim etapie do projektu uchwały
przy głosowaniu będzie wpisane nazwisko Pana radnego Leszka Brzeskiego.[...]”   

 
26.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Edukacji,  Zdrowia  i  Polityki

Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 24)

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka powiedział:  „[...]  Tutaj
uzgodnione  stanowisko  przewodniczących  wszystkich  klubów  jest  takie,  aby
wiceprzewodniczącą tej komisji była Pani radna Daria Domosławska. Czy Pani radna wyraża
zgodę? Mamy zgodę Pani radnej. Czy są jakieś inne propozycje ze strony Państwa Radnych
w tym zakresie? Nie widzę, dziękuję, zatem na druku numer 24 w drugim etapie poddam
pod głosowanie ten druk z wpisanym nazwiskiem Pani radnej Darii Domosławskiej.[...]”  

27.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Inwestycji,  Rozwoju  i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 25)

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka powiedział:  „[...]  W
otrzymanym  i  uzgodnionym  przez  przewodniczących  wszystkich  klubów  druku  mamy
wpisane nazwisko Pana Grzegorza Lewickiego. Czy Pan radny wyraża zgodę? Jest zgoda
Pana radnego. Czy są jakieś inne propozycje w tym zakresie ze strony Państwa Radnych?
Nie widzę, dziękuję. Zatem w drugim etapie głosując druk numer 25 będziemy mieć wpisane
nazwisko Pana radnego Grzegorza Lewickiego.[...]” 

28.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady
Miasta Płocka (druk nr 26)

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka powiedział:  „[...]  Tutaj
uzgodnione stanowisko klubów poszczególnych Rady Miasta jest takie, iż będziemy głosować
projekt uchwały z wpisanym nazwiskiem Pani radnej Iwony Krajewskiej. Czy Pani radna
wyraża zgodę? Mamy zgodę Pani radnej. Czy są jakieś inne propozycje ze strony Państwa
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Radnych w tym zakresie? Nie widzę, dziękuję. Potwierdzam, iż w drugim etapie będziemy
głosować ten druk z wpisanym nazwiskiem Pani radnej Iwony Krajewskiej.[...]   

29.wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady
Miasta Płocka (druk nr 27) 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Tutaj mam na
projekcie uchwały uzgodnionym przez wszystkie kluby Rady Miasta wpisane nazwisko Pana
radnego Andrzeja Aleksandrowicza. Czy Pan radny potwierdza zgodę? Mamy potwierdzenie
ze strony Pana radnego. Czy jakieś inne propozycje ze strony Państwa Radnych? Nie widzę,
dziękuję.  Zatem, Szanowni Państwo, dobrnęliśmy do końca etapu pierwszego.  Ponieważ
bardzo sprawnie nam to idzie przystępujemy od razu do etapu II, czyli  głosowania nad
zgłoszonymi  wnioskami  i  projektami  uchwał.  Tutaj  bardzo  bym  prosił  Państwa  teraz,
ponieważ aparatura elektroniczna, tak jak sygnalizowałem, dzisiaj nie będzie nam służyć
pomocą, proszę o na tyle długie trzymanie rąk w górze, żeby Pan Sekretarz mógł sprawnie
policzyć głosy w każdym głosowaniu. Przystępujemy do głosowań.[...]”      

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
2014-2030 (druk nr 32)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 32.  
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 5/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2014-2030 stanowi załącznik
nr 11 do niniejszego protokołu.

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 (druk nr 33)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 33.  
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  6/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku zmieniająca
Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 stanowi załącznik nr 12  do niniejszego
protokołu.
 

3. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
Płocka (druk nr 5)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 5.  
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
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wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  7/II/2014  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  19  grudnia 2014  roku  w  sprawie
ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka  stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

4. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka
na lata 2014-2020 (druk nr 6)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  6
(z autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  8/II/2014  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  19  grudnia 2014  roku  w  sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2014-
2020 stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

5. zmiany  uchwały  nr  487/XXIX/2012  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27
listopada  2012  r.  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 28)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 28. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 9/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany
uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie
określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Płocka  stanowi
załącznik nr 15  do niniejszego protokołu.

6. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok (druk nr 29)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 29. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  10/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2015 rok stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu.

7. wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  Powiatem  Płockim  porozumienia  w
sprawie wykonywania zadań na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w
zakresie orzekania o niepełnosprawności i  stopniu niepełnosprawności,
wydawania legitymacji  i  kart parkingowych osobom niepełnosprawnym
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
(druk nr 30)

19



Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 30. 
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  11/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie wykonywania
zadań  na  rzecz  mieszkańców  powiatu  płockiego  w  zakresie  orzekania  o
niepełnosprawności  i  stopniu  niepełnosprawności,  wydawania  legitymacji  i  kart
parkingowych  osobom  niepełnosprawnym  przez  Powiatowy  Zespół  ds.  Orzekania  o
Niepełnosprawności w Płocku stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu.

8. sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały (druk nr 31)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  31
(z autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  12/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
sprostowania  błędu  w  ogłoszonym  tekście  uchwały  stanowi  załącznik  nr  18 do
niniejszego protokołu.

9. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk
nr 7)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 7.  
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  13/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr
19  do niniejszego protokołu. 

10.ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 8)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 8. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  14/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki  Finansowej  Rady
Miasta Płocka stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu.

11.ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
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Płocka (druk nr 9)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 9.  
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  15/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka stanowi
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

12.ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Inwestycji,  Rozwoju  i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 10)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 10. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  16/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady
Miasta Płocka stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

13.ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Edukacji,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 11)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 11. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  17/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta
Płocka stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

14.ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Rady
Miasta Płocka (druk nr 12)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 12. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  18/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Rady  Miasta  Płocka
stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 
15.powołania  doraźnej  Komisji  ds.  Organizacji  Pracy  Rady  Miasta  Płocka

(druk nr 13)
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Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 13. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  19/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka stanowi załącznik
nr 25  do niniejszego protokołu.

16.wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk
nr 14)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 14. 
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  20/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr
26  do niniejszego protokołu.

17.wyboru  Przewodniczącego  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 15)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 15.  
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  21/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta
Płocka stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

18.wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 16)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 16. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  22/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka  stanowi
załącznik nr 28  do niniejszego protokołu.

19.wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 17)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 17. 
Wynik głosowania:
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za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  23/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru  Przewodniczącego  Komisji  Inwestycji,  Rozwoju  i  Bezpieczeństwa  Miasta  Rady
Miasta Płocka stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

20.wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka (druk nr 18)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 18. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  24/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji  Edukacji,  Zdrowia i Polityki  Społecznej Rady Miasta
Płocka stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

21.wyboru  Przewodniczącego  Komisji  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Rady
Miasta Płocka (druk nr 19)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 19.  
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  25/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka stanowi
załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

22.wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji  ds. Organizacji  Pracy Rady
Miasta Płocka (druk nr 20)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 20.  
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  26/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru Przewodniczącego  doraźnej  Komisji  ds.  Organizacji  Pracy Rady Miasta  Płocka
stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 

23.wyboru Wiceprzewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady Miasta  Płocka
(druk nr 21)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 21.  
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
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wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  27/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka stanowi załącznik
nr 33 do niniejszego protokołu.

24.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 22)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 22. 
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  28/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady
Miasta Płocka stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

25.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Rady
Miasta Płocka (druk nr 23)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 23. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  29/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Rady  Miasta  Płocka
stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

26.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Edukacji,  Zdrowia  i  Polityki
Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 24)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 24. 
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  30/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Edukacji,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  Rady
Miasta Płocka stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

 
27.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Inwestycji,  Rozwoju  i

Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 25)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 25. 
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR  31/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Inwestycji,  Rozwoju  i  Bezpieczeństwa  Miasta
Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

28.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady
Miasta Płocka (druk nr 26)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 26. 
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  32/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji  Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miasta Płocka
stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

29.wyboru  Wiceprzewodniczącego  doraźnej  Komisji  ds.  Organizacji  Pracy
Rady Miasta Płocka (druk nr 27)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 27. 
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  33/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia  19 grudnia 2014 roku w  sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka
stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt   7      

Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka  przedstawił  sprawozdanie  z  pracy
między sesjami Rady Miasta Płocka za okres od  27.11.2014 roku do  18.12.2014 roku.
Poinformował, że:

• spotkał się z młodymi reprezentantami naszego miasta i kraju, którzy uczestniczyli w
XLVIII  Międzynarodowych  Igrzyskach  Szkolnych  w  australijskim  mieście  Lake
Macquarie,

• uczestniczył  w oficjalnej inauguracji akcji pod nazwą: „Świąteczna zbiórka żywności”
zorganizowanej  przez  Bank Żywności  we  współpracy  z  Urzędem Miasta  Płocka  i
płockimi wolontariuszami, 

• brał  udział  w  uroczystej  inauguracji  obchodów  Światowego  Dnia  Osób
Niepełnosprawnych w Płocku, 

• był obecny  w  płockim teatrze  na gali  wręczenia stypendiów laureatom programu
stypendialnego Fundacji Orlen - Dar Serca pod nazwą „Mam pasję powyżej średniej”,

• uczestniczył w gospodarczym spotkaniu Loży Płockiej BCC,
• w  ramach  Mikołajek  odwiedził  płockie  przedszkola  i  żłobki  (wspólnie  z  Panem

Romanem  Siemiątkowskim  Zastępcą  Prezydenta  Miasta  Płocka);  przy  tej  okazji
Prezydent Miasta spotkał się z najmłodszymi pacjentami Szpitala św. Trójcy,

• uczestniczył  w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (było  to
sptkanie związane z Akcją Zima),
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• została uruchomiona ogrzewalnia,
• brał  udział  w  uroczystości  z  okazji  zakończenia  rozbudowy  urządzeń  ochrony

przeciwpowodziowej w rejonie Borowiczek,
• uczestniczył w oficjalnym otwarciu zmodernizowanego i rozbudowanego dworca Płock

(wraz z Zastępcami Prezydenta),
• w  ramach  akcji  „Cała  Polska  czyta  dzieciom”  czytał  bajki  wychowankom

Niepublicznego Przedszkola Gucio oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Cogito,
• uczestniczył  w  spotkaniach  opłatkowych,  między  innymi  ze  społecznością

Stowarzyszenia  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  w  Płocku,  z  przedstawicielami
Płockiego  Oddziału  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów,  a  także  z
mieszkańcami osiedla Winiary,

• przygotował i przekazał razem ze współpracownikami „szlachetną paczkę” dla jednej
z potrzebujących płockich rodzin,

• uczestniczył  w  spotkaniu  świątecznym  ze  społecznością  Chóru  Pueri  et  Puellae
Cantores Plocenses oraz przedstawicielami płockich organizacji pozarządowych,

• brał udział wspólnie z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta
Płocka  w  spotkaniu  wigilijnym  z  dyrektorami  płockich  placówek  oświatowych  i
instytucji kultury, które odbyło się w Małachowiance, 

• brał udział w spotkaniu środowiska sportowego połączonego z wręczeniem nagród za
osiągnięcia sportowe w 2014 roku,

• uczestniczył w spotkaniu świątecznym z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Płocku
(wspólnie z Panem Dariuszem Ciarkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka),

• odwiedził podopiecznych rodzinnych domów dziecka, rodzinnych ośrodek opiekuńczo-
wychowawczy oraz świetlicę środowiskową przy ulicy Otolińskiej 23,

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

• Pan Roman Siemiątkowski  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  uczestniczył  w
obchodach Dnia Pracownika Socjalnego; był obecny na uroczystym spotkaniu z okazji
Dnia Honorowego Krwiodawstwa i 95-lecia Płockiego Czerwonego Krzyża; wspólnie z
Prezydentem Miasta był obecny na uroczystości wręczenia nagród laureatom XXVI
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego „O liść dębu”;
brał  udział  w  obchodach  Międzynarodowego  Dnia  Wolontariusza;  uczestniczył  w
posiedzeniu  Rady  Społecznej  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  w  Płocku;
reprezentował Prezydenta Miasta podczas uroczystego spotkania z okazji 100-lecia
urodzin płocczanki Pani Eugenii Bardyszewskiej;  był obecny na XIV Ogólnopolskim
Andrzejkowym Turnieju Koszykówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Płocka; wręczał
nagrody laureatom Ogólnopolskiego  Konkursu  Literackiego  dla  Dzieci  i  Młodzieży
„Lajkuj  czytanie”  w  Książnicy  Płockiej;  brał  udział  w  uroczystości  odsłonięcia  i
poświęcenia tablicy upamiętniającej prof. Władysława Lutyńskiego; wręczył nagrody
zwycięzcom Handball Mini Ligi; był obecny na konferencji zorganizowanej w ramach
projektu  „Aktywny  niepełnosprawny  na  płockim  rynku  pracy”;  reprezentował
Prezydenta  Miasta  podczas  szeregu  spotkań  wigilijnych,  a  także  podczas  gali
czytelnika – finał projektu „Mam apetyt na czytanie”, w Książnicy Płockiej; brał udział
we mszy świętej  w intencji  osób niepełnosprawnych i  ich  rodzin;  uczestniczył  w
spotkaniu  opłatkowym  zorganizowanym  przez  prezydium  Zarządu  Okręgowego
Polskiego  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  w  Płocku;  uczestniczył  w
spotkaniu  podczas  którego  zostały  przekazane  dary  dla  instytucji  prowadzących
działalność związaną z niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym i będących w
trudnej sytuacji materialnej.   
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Markowi Krysztofiakowi. 
 
Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: „To znaczy może nie tyle do sprawozdania, ale
ponieważ będę musiał wkrótce wyjść, nie wiem czy do  Spraw różnych dotrwam na sali,
ponieważ  mam  inne  spotkanie,  chciałem  się  Pana  Prezydenta  spytać,  bo  zostałem
upoważniony,  czy  w  związku  z  informacją,  że  pracownicy  ratusza  otrzymali  premie
świąteczne, czy również inni pracownicy jednostek podległych ratuszowi, w tym oczywiście
szkół, otrzymają z okazji świąt jakąś premię finansową?”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Prezydencie,
bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie dopiero w Sprawach różnych. Mamy porządek
obrad ustalony wspólnie. Trzymajmy się tego. Na tyle sprawnie sesja przebiega, że mam
nadzieję, że w ciągu pół godziny Pan radny odpowiedź uzyska.[...]”
  
 
Ad. pkt   8      

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

• podpisywał uchwały po ostatniej sesji Rady Miasta,

• zgodnie  z  wcześniejszą  obietnicą  zwrócił  się  pisemnie  do  prokuratury,  policji  i
komisarza wyborczego z prośbą o podjęcie przez te instytucje działań, które mają na
celu  przeciwdziałanie  nieprawidłowościom  przedwyborczym  i  wyborczym;
Przewodniczący Rady poinformował, że uzyskał odpowiedzi od tych trzech instytucji i
skierował je do wiadomości radnych,

• uczestniczył w spotkaniu na temat składów prezydiów komisji stałych Rady Miasta
Płocka,

• 12  grudnia  2014  r.  uczestniczył  w  uroczystym  otwarciu  dworca  autobusowo  –
kolejowego,

• uczestniczył w spotkaniach opłatkowych kilku rad osiedli (przeprosił te rady osiedli do
których nie był w stanie dotrzeć ze względu na „kolizje terminowe”),

• spotkał się w ramach spotkania opłatkowego z członkami prezydium pierwszej Rady
Miasta Płocka kadencji 1990-1994; rozmawiał o tym, jak wspólnie uczcić zbliżającą
się uroczystość 25-lecia odzyskania wolnej samorządności w Polsce,  

• organizował i  uczestniczył  w opłatku samorządowym z udziałem Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa,

• wczoraj  odbyło  się  spotkanie  z  prezydium  Rady  Miasta  Płocka  przy  udziale
przewodniczących klubów,

• podpisywał dokumenty i korespondencję,

• z uwagi na brak komisji Rady Miasta organizował i prowadził wczorajsze spotkanie
przedsesyjne i przygotowywał dzisiejszą sesję Rady Miasta,

• Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka uczestniczyła w
spotkaniu  opłatkowym  Chóru  Pueri  et  Puellae  Cantores  Plocenses;  przyjmowała
interesantów; uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym w Książnicy Płockiej Filia numer
9 na Podolszycach Północ,

• Pan  Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczył w
wigilii  zorganizowanej  przez  Radę  Mieszkańców  Osiedla  Winiary;  przyjmował
interesantów,
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• Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przyjmował
interesantów. 

Pan Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka podziękował
Wiceprzewodniczącym za zaangażowanie i pracę.           

Ad. pkt   9   i 10      

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

Pani  radna  Barbara  Smardzewska-Czmiel powiedziała:  „Chciałam  nawiązać  do
wcześniejszego  wystąpienia  w sprawie  świetlicy.  Ja  nie  chciałam z  Panem Prezydentem
podejmować polemiki, aczkolwiek na temat remontu, czy budowy świetlicy my patrzymy z
dwóch punktów widzenia. Pan Prezydent pewno jako zadanie kolejne z wielu, natomiast ja
jako zadanie na przeszkodzie realizacji którego mogą właśnie zaważyć środki finansowe. W
związku z tym w tym miejscu zadałam takie pytanie. Ale zgoda, Panie Prezydencie, zgoda. W
dalszym ciągu pytam się jaki jest Państwa zamiar, bo się od wielu miesięcy nic w tej sprawie
nie dzieje. Jeżeli się dzieje, to poza nami, czyli poza radą osiedla, poza szkołą, poza mną,
poza mieszkańcami, a chcielibyśmy wiedzieć jaki jest już stopień zaawansowania tych prac,
jeśli  chodzi  o  tę  świetlicę.  To  tyle  na  temat  świetlicy.  Natomiast  w  zapytaniach  i
interpelacjach mam jeszcze dwie sprawy.  A mianowicie napisałam interpelację dotyczącą
tego  budynku,  losów  tego  budynku  i  perspektyw  budynku  po  byłym  przedszkolu
znajdującym  się  przy  rondzie  Lajourdie.  27  czerwca  na  spotkaniu  Pana  Prezydenta  z
mieszkańcami mowa była między innymi o rozbiórce tego budynku po byłym przedszkolu i z
Pana przekazu wynikało, że 2 grudnia odbędzie się czwarty przetarg na sprzedaż budynku z
ceną wywoławczą 532 tysiące, o ile pamiętam. Pytanie – czy przetarg się odbył, czy znalazł
się nabywca tego zdewastowanego budynku, a jeżeli nie, to co Państwo zamierzacie z tym
problemem zrobić? Określam to celowo problemem, ponieważ ten budynek jest problemem.
On jest coraz bardziej zdewastowany i z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że
zaczyna stanowić realne zagrożenie dla osób,  które mogą się tam znaleźć celowo bądź
przypadkowo w tym budynku czy w jego okolicy. I ostatnie pytanie, ostatni temat. Również
piszę interpelację w następującej sprawie, rzecz również dotyczy osiedla Radziwie.  Otóż z
informacji uzyskanych na tymże spotkaniu z Panem Prezydentem wiemy, że w posiadaniu
Pana Dyrektora MZD Pana Marka Antoszka znajduje się informacja, iż PKP do końca 2014
roku wyraził zgodę na zainstalowanie automatycznych rogatek na przejeździe kolejowym
przy ulicy Zielonej. Wprawdzie rok 2014 jeszcze się nie zakończył, jeszcze jest kilka dni, a
rogatek chyba w dalszym ciągu na ulicy Zielonej nie ma. Zatem prosimy o informację, czy w
tej sprawie się coś zadziało, czy w dalszym ciągu PKP nie wycofały się ze swojego stanowiska
zainstalowania tam automatycznych, elektronicznych rogatek. Dziękuję bardzo.”      

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

Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka powiedział:  „Szanowni  Państwo, w
kontekście odpowiedzi na interpelację Pani radnej - środki budżetowe raczej nie staną na
przeszkodzie  realizacji  tej  inwestycji,  ewentualnie  posłużą  do  realizacji  tej  inwestycji,
ewentualnie brak tych środków. Ale od tym jak gdyby będziemy mówić, będziemy rozmawiać
na ten temat przy budżecie miasta. I jestem przekonany, że tutaj skutek będzie pozytywny,
tak  jak  deklarowałem zresztą,  jeśli  chodzi  o  tę  świetlicę,  która  będzie  służyła  zarówno
mieszkańcom jak i radzie Osiedla Góry. I zapewniam, że nic bez rady osiedla, bez szkoły, a
tym bardziej bez Pani radnej w Górach to na pewno się nie będzie działo. Jestem o tym
głęboko  przekonany.  Więc  tu  proszę  ze  spokojem czekajmy do  sesji  budżetowej  i  tam
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zakładam, że będziemy rozmawiać o środkach, które posłużą właśnie realizacji tego projektu.
W przypadku budynku po byłym przedszkolu odbył się przetarg, niestety negatywnie, nie
znalazł  się  żaden  w  tym momencie  chętny  nabywca  na  ten  teren  z  rozwalającym się
budynkiem. Rzecz jasna tam nikt nie powinien przebywać w tym budynku,  także to jest
budynek  wyłączony  z  użytkowania,  a  więc  tam  nikt  nie  ma  prawa  przebywać  w  tym
budynku, więc mam nadzieję, że nikomu tam się nic nie stanie. Natomiast na rozbiórkę
trzeba te rzeczywiście środki w budżecie zagwarantować, jeśli chcemy ten budynek rozebrać
i mieć działkę, która będzie w tym momencie pozbawiona tego obciążenia. W przypadku PKP,
rogatek i Zielonej, do końca grudnia PKP ma czas zgodnie z podpisanym porozumieniem, a
więc  czekajmy  cierpliwie  do  końca  grudnia.  Oczywiście  my  możemy  monitować  PKP
wszystkim sprawami, które na Radziwiu i na ulicy Zielonej się dzieją. To tyle odpowiedzi.
Dziękuję.”                  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Tomaszowi Kominkowi. 

Pan  radny  Tomasz  Kominek  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!
Pozwolę sobie za chwilę o złożenie czterech interpelacji  dotyczących osiedla Radziwie. W
związku  z  tym,  że  kilkanaście  dni  temu  odbyła  się  rada  osiedla  oraz  konsultacje  z
mieszkańcami poproszono mnie o prośbę montażu progu zwalniającego przy ulicy Krakówka
na wysokości gimnazjum im. Jana Pawła II. Mieszkańcy osiedla zwrócili się z tą prośbą.
Przypominam i postaram się obrazowo przekazać, że przy tej ulicy znajduje się i gimnazjum,
i  kościół,  i  przedszkole,  i  ostatnio  jest  zaobserwowana  dosyć  duża  liczba  osób,  które
nadmiernie przekraczają tam prędkość i ten próg zwalniający wiele by nam pomógł. To jest
pierwsza sprawa. Druga sprawa - również w związku z interwencją mieszkańców zwracam
się z prośbą o zagospodarowanie, czyli to jest drobna naprawa parkanu przychodni zdrowia
przy ulicy  Zielonej.  Tam powstał  ten  nowy park,  który wspólnie  z  Panem Prezydentem
odbieraliśmy. Natomiast tą drogą, którą się do niego dochodzi strasznie paskudnie wygląda
ten parkan, który jest zniszczony. To niewielkie koszty, a poprawiłoby i estetykę i wygląd tej
ulicy. Trzecia sprawa oczywiście również w związku z interwencją mieszkańców. Zwracam się
z prośbą o montaż właśnie na tym nowo odebranym parku kilku ławek oraz oświetlenia.
Przypominam, że jeżeli to oświetlenie tam po prostu nie będzie w ogóle funkcjonowało, to
mamy problem z  wandalizmem oraz  z  tym,  że  nie  do  końca w tym okresie  jesienno-
zimowym możemy wykorzystywać ten park. I czwarta, ostatnia, to taka jest prośba od
dłuższego czasu z ramienia rady osiedla i mam nadzieję, że teraz zostanie uwzględniona, ze
zniesieniem lewoskrętu z ulicy Kolejowej w ulicę Popłacińską od strony Gór, oczywiście tego
zakazu w kontekście mieszkańców, którzy dojeżdżają do swoich domostw po  tej stronie
Radziwia. A przypominam, że na ulicy Zielonej teraz jest dużo, po pierwsze, remontów, po
drugie to miejmy nadzieję, że w budżecie w 2015 roku zadzieje się duża zmiana na ulicy
Zielonej, ale o tym pewnie na sesji budżetowej. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Ja przypominam wszystkim Państwu  Radnym, iż oprócz interpelacji zgłaszanych ustnie na
sesji zgodnie ze statutem jest obowiązek złożenia tych interpelacji również na piśmie, a Pan
Prezydent bądź wskazani przez Pana Prezydenta urzędnicy odpowiadają nam w terminie
dwóch tygodni od złożenia na piśmie tego dokumentu.” 
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dokładnie  tak,  tym
bardziej,  że  często  wymaga  to  odpowiednich  konsultacji  ze  służbami.  Chociażby
w przypadku zniesienia czy wprowadzenia jakiegokolwiek lewoskrętu to musi być pozytywna
opinia odpowiednich służb, zwłaszcza policji, bo to ma zapewniać bezpieczeństwo, a nie tylko
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wygodę mieszkańcom,  a  więc tutaj na pewno taka odpowiedź na interpelację nie padnie,
także proszę o cierpliwość. W przypadku tej arterii komunikacyjnej jaką jest Krakówka, gdzie
mieszkańcy proszą o próg zwalniający, zakładam, że tam tranzyt się nie odbywa, Mieszkańcy
generalnie pewnie Krakówką jeżdżą, więc jeśli oczekują progu zwalniającego, bo inaczej nie
będą jeździli wolniej, to pewnie zainstalujemy ten próg zwalniający, jeśli taka jest prośba
mieszkańców, proszę o chwilę cierpliwości. Jeśli chodzi o te uwagi związane z parkanem, czy
oświetleniem w parku, bierzemy to pod uwagę. Oczywiście w ramach posiadanych środków,
niedużych zapewne, ale warto tą estetykę i bezpieczeństwo poprawić. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Markowi Krysztofiakowi. 

Pan  radny  Marek  Krysztofiak  powiedział:  „Panie  Przewodniczący,  idąc  tokiem  Pana
myślenia, również złożę interpelację w sprawie, którą poruszyłem wcześniej, a teraz bardzo
bym prosił Pana Prezydenta o odpowiedź.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Gdy przejdziemy,
Szanowny Panie radny do punktu „Sprawy różne”. A jeszcze pytam, czy są jakieś kolejne
interpelacje. Panie Prezydencie, czy... wcześniej Pan radny mówił o „Sprawach różnych”…
Panie Prezydencie, czy w chwili obecnej może Pan udzielić odpowiedzi na interpelację?[...]”

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

Pan  Roman  Siemiątkowski  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Przewodniczący! Odpowiadając na Pana pytanie  - a
więc tak, jeżeli chodzi o jednostki organizacyjne te, które wygenerowały jakieś oszczędności
na  funduszu  płac  albo  mają  takie  w tym funduszu  płac  te  środki,  to  oczywiście  takie
gratyfikacje świąteczne były wypłacane. To jest rzędu 400-500 złotych brutto. Jeżeli chodzi o
nauczycieli,  to  Pan  Przewodniczący  Krysztofiak  doskonale  wie,  że  nauczyciele  mają
zagwarantowany w Karcie nauczyciela odpis na tzw. fundusz nagród. Te nagrody są zarówno
na szczeblu ministra edukacji narodowej, kuratora, prezydenta dla dyrektorów i dyrektora
dla nauczycieli. Te nagrody są przyznawane na Dzień Edukacji Narodowej.  Niezależnie od
tego, jeżeli szkoła, placówka oświatowa ma jakiś jubileusz, 30-, 40-, 50-lecia, to jeszcze
dodatkowe środki, dodatkowe nagrody prezydent przyznaje. Także nie było do tej pory takie,
nie wiem, zwyczaju czy po prostu nauczyciele na koniec roku, oświata, nie dostawali żadnych
nagród, jeżeli chodzi o gratyfikację świąteczną. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Markowi Krysztofiakowi. 

Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący, ja tłumaczyłem dlaczego
zadałem pytanie Panu Prezydentowi, kiedy wygłaszał swoje sprawozdanie, dlaczego już nie
czekam dłużej. Wobec sytuacji zaistniałej powiedziałem, że składam to w formie interpelacji,
więc proszę zgodnie z porządkiem procedować. Panie Prezydencie, ja się nie pytałem o
nauczycieli.  Pytałem się  o  pracowników.  Wyraźnie  podkreślam,  ponieważ  otrzymałem
informację i zobowiązano mnie do zadania pytania, że pracownicy ratusza otrzymali premię
świąteczną, czy również pracownicy innych jednostek, nie tylko szkół, nie tylko szkół, ja
powiedziałem: wszystkich jednostek podległych miastu, również taką gratyfikację w formie
premii otrzymają. Tylko tyle. Tak lub nie.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ja  tylko
przypominam, Panie Prezydencie, że zgodnie z regulaminem i statutem mamy dwa tygodnie
na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie ma wszystkich danych ku temu w chwili obecnej, to
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niekoniecznie. Proszę bardzo, Panie Prezydencie. Cieszymy się bardzo, że Pan radny jeszcze
z nami jest, bo straszył nas Pan, że Pan nas opuści.[...]” 

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

Pan  Roman Siemiątkowski  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo, ja już powiedziałem – Pan przewodniczący Krysztofiak widocznie niedosłyszał – że
te jednostki organizacyjne, które posiadały środki finansowe w swoich budżetach, wypłaciły
takie gratyfikacje świąteczne. Na przykład MZOS wypłacił, CWS wypłacił. Oczywiście w tej
interpelacji  jak  będziemy  odpowiadać,  to  odpowiemy  szczegółowo,  które  jednostki
organizacyjne i w jakiej wysokości te gratyfikacje wypłaciły. Jeszcze raz – jeżeli chodzi o
pracowników szkół i pracowników oświatowych jest to w gestii dyrektorów tych szkół i tych
placówek ewentualnie wypłacenie jakichkolwiek gratyfikacji. Dziękuję.”

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

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący sam Pan powiedział, że cały
czas dziękuje Pan za to, że się porozumieliśmy jako kluby, tylko ma wrażenie, że Pan jako
przewodniczący powinien być ponadto wszystko i zapewniać nam tutaj przede wszystkim
wzajemne porozumienie, spokój i spokojną dyskusję. Nie rozumiem skąd ta nerwowa reakcja
z Pana strony, jeśli rzeczywiście Pan radny Marek Krysztofiak powiedział, że jest to złożenie
interpelacji, w związku z tym byliśmy w tym punkcie. Ja nie rozumiem, dlaczego Pan chciał
odpowiedzi w „Sprawach różnych”. Więc proszę ten apel, który Pan wygłaszał do radnych jest
w drugą stronę również kierowany. I teraz tak, interpelacja, Panie Przewodniczący, do Pana
Prezydenta. Oczywiście złożona będzie na piśmie również. Jak dużo pracowników płockiego
ratusza  otrzymało  nagrody  świąteczne?  Czyli,  jak  mniemam,  będzie  udzielana  w  ciągu
czternastu dni  a  najlepiej  w  czternastym dniu,  ale  nie  szkodzi.  I  tak samo, jak to  się
przedstawia w spółkach podległych ratuszowi i  jednostkach budżetowych, i  jaka średnia
wielkość jest tej gratyfikacji świątecznej.”   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Wywołany niejako
do tablicy przez Panią przewodniczącą pragnę przypomnieć, iż Pan radny Marek Krysztofiak,
gdy zaczynał dany wątek powiedział, że nawiązuje do „Spraw różnych” i ponieważ musi nas
opuścić, więc chciałby już dzisiaj na ten temat porozmawiać. Cieszę się bardzo, że Pan radny
jeszcze z nami został i uznał, że jednak obowiązki radnego są bardzo ważne. A teraz proszę
bardzo, Panie Prezydencie.”

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

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Pani radna, rzeczywiście
odpowiemy  na  piśmie  w  ciągu  czternastu dni,  nawet  w  tej  perspektywie  kilku  czy
kilkunastoletniej, jak to odbywało się w historii,  jeśli  chodzi o tego rodzaju nagrody dla
urzędników, czy dla pracowników spółek. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze jakieś inne interpelacje ze strony Państwa radnych. Jeszcze raz Pan Prezydent,
tak? Przechodzimy do kolejnego punktu „Sprawy różne”[...].”

Ad. pkt   11      
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka powiedział:  „Szanowni  Państwo, w
wykonaniu § 9 uchwały nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w
sprawie zada wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka
w spółkach  (Dz.  Urz.  Woj.  Maz.  z  2004 r.  nr  261,  poz.  7120)  informuję  o  wniesieniu
udziałów/akcji do następujących spółek prawa handlowego: Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock
Spółka Akcyjna - w wykonaniu zarządzenia nr 5245/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
25 listopada 2014 roku w sprawie wniesienia do Spółki Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock
Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Płocku  wkładu  pieniężnego  z  przeznaczeniem  na
podwyższenie kapitału zakładowego, uchwałą  nr 23/WZ/2014 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia  Spółki,  sporządzoną  za  repertorium  A  numer  4938/2014  w  dniu  26
listopada 2014 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 225.000,00
złotych w drodze emisji 2.250 nowych akcji imiennych serii H o numerach nr H–71639 do
nr H–73888 o  wartości  nominalnej  100,00  złotych  każda  akcja,  skierowanych  do
Akcjonariusza  Gminy  Miasta  Płock,  któremu  przysługuje  prawo  poboru  (subskrypcja
zamknięta). Akcje serii  H o numerach od nr  H–71639 do nr  H–73888 zostały  pokryte
wkładem pieniężnym, pochodzącym ze środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Płocka
na 2014 rok, zadanie Nr 09/BNW/I/G –  Sekcja Piłki Ręcznej  Wisła Płock Spółka Akcyjna,
przez co Akcjonariusz Spółki Gmina Płock objął 2.250 akcji imiennych serii z serii H. Dziękuję
bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panie Prezydencie. Czy w „Sprawach różnych” ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie
widzę.  Zatem  kilka  informacji  technicznych  i  komunikatów  z  mojej  strony,  Szanowni
Państwo.  Wczoraj  na  spotkaniu  w  ramach  prezydium  oraz  przewodniczących  klubów
uzgodniliśmy, iż utrzymujemy – a przynajmniej postaramy się zachować – dotychczasowy
grafik pracy poszczególnych komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka. Prosiłbym, żebyście
Państwo  również  na  komisjach,  jeżeli  będziecie  mieli  jakieś  propozycje,  w  pierwszej
kolejności jednak konsultowali je również z pracownikami ratusza, gdyż są do tego jeszcze
kwestie techniczne, ale mam nadzieję, że dotrzymamy wczorajsze uzgodnienie, czyli grafik i
terminy dotychczasowych prac komisji pozostaną bez zmian. Kolejna informacja to taka, iż
kolejną sesję Rady Miasta Płocka odbędziemy jeszcze w tym roku, dokładnie 30 grudnia. Tu
od razu prośba i apel do Pana Prezydenta, żebyśmy dokumenty mieli przygotowane – mówię
o  najbliższej  sesji  30  grudnia  –  żebyśmy  wszystkie  dokumenty  i  projekty  mieli  z
odpowiednim wyprzedzeniem przygotowane i dostarczone. Ponieważ technicznie nie będzie
możliwości,  żeby poszczególne komisje spotkały się odrębnie, zatem dzień wcześniej 29
grudnia, najprawdopodobniej o godzinie 15.30, dojdzie do podobnego spotkania jak wczoraj,
czyli  wspólne spotkanie  wszystkich radnych i  omówienie  projektów uchwał  na  tą  sesję.
Dostaniecie Państwo oczywiście o tym stosowne zawiadomienie na piśmie. Kolejna rzecz, o
której rozmawialiśmy wczoraj na prezydium i w ramach przewodniczących klubów, to taka, iż
oczywiście  musimy uchwalić  plan pracy  Rady Miasta  Płocka na  rok  2015.  Chcielibyśmy
bardzo i powinniśmy w zasadzie uchwalić ten dokument na sesji styczniowej. Aby tak się
stało prośba do przewodniczących komisji przede wszystkim – do przewodniczących komisji
dzisiaj  wybranych – aby w ramach komisji  nawet elektronicznie spróbować przygotować
projekty i propozycje pracy Rady Miasta Płocka na cały rok. Kolejna rzecz. Jak Państwo
wiecie, w styczniu będziemy uchwalać budżet miasta Płocka na rok 2015 i tutaj prośba
przede wszystkim do członków Komisji Skarbu i Budżetu, gdyż jest to wiodąca komisja w
tym zakresie, o przygotowanie, opracowanie z pomocą Pani Kierownik Biura Rady Miasta,
grafiku postępowania, tak żebyśmy mogli mieć pozajmowane, porezerwowane sale obrad.
Jeszcze jeden komunikat, jedna bardzo ważna informacja, zwłaszcza do Państwa Radnych,
którzy  są  debiutantami  w  tej  roli  –  jest  wymóg  prawny,  bezwzględny,  żeby  w  ciągu
trzydziestu dni  od  zaprzysiężenia  złożyć  oświadczenie  majątkowe.  Bardzo  proszę  tych
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wszystkich  Państwa,  którzy  jeszcze  na  chwilę  obecną  nie  dopełnili  tego  obowiązku  o
pamiętaniu o tym i złożeniu tego oświadczenia. Jeszcze Pan Prezydent, proszę bardzo.” 

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

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka powiedział:  „Szanowni  Państwo, w
nawiązaniu do mojej informacji chciałbym tylko w dwóch zdaniach poinformować Państwa,
że Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie BBB, perspektywa stabilna dla zadłużenia w
walucie zagranicznej, krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na
poziomie  A+.  Perspektywa  ratingów  jest  stabilna.  Potwierdzenie  ratingów  miasta
odzwierciedla silną bazę podatkową, dużą elastyczność finansową oraz umiarkowany poziom
zadłużenia Płocka. To pierwsze zdanie z uzasadnienia tego potwierdzenia ratingu. Dziękuję
bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I
już chyba ostatnia informacja. Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się świętami
życzę wszystkim Państwu raz jeszcze spokojnych, zdrowych świąt, bez tematów politycznych
przy wigilijnym stole.[...]”         

Ad. pkt   12      

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała                            Sekretarz Sesji                                        Przewodniczący   
             Rady Miasta Płocka                                  Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera                        Tomasz Maliszewski                                   Artur Jaroszewski
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