
PROTOKÓŁ NR XXIV/2016
Z OBRAD XXIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA

ODBYTEJ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 10.05, a zakończyła o godz. 14.05.
Obrady Sesji są nagrywane.

Stan Radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecnych -  0
Osób zaproszonych - 165
Obecnych -  84
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1

Otwarcia  obrad  XXIV  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 XXIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych.
4) Informacje  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  miasta  Płocka  za  rok  szkolny

2015/2016,  w  tym  o  wynikach  sprawdzianów  i  egzaminów  zewnętrznych  oraz
nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. 

5) Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka z 27.09.2016 roku.
6) Przyjęcie  protokołu  z  obrad  XXIII  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miasta  Płocka  z

14.10.2016 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach: 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2016-

2039 (druk nr 425),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016 (druk nr 426),
3. wyrażenia  zgody na przystąpienie  Gminy Miasto  Płock  do partnerstwa oraz

realizacji  projektu  pt.  „Sprawność  –  kompetencja  –  satysfakcja  –  wysoka
jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w
ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (druk nr 418),
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4. wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  na  czas  nieoznaczony  lokalu  użytkowego
przekazanego  do  dyspozycji  Centrum  Widowiskowo-Sportowego  Jednostka
Budżetowa (druk nr 419), 

5. przyjęcia  „Programu  współpracy  Gminy-Miasto  Płock  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o
działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  działającymi  na  terenie
Miasta Płocka na 2017 rok” (druk nr 420),

6. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto
Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jędrzejewo (druk nr 421),  

7. nabycia  przez  Gminę-Miasto  Płock  w  formie  darowizny  prawa  własności
niezabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Rybaki, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 1/11, 1/12 oraz 1/13 o łącznej
pow. 4,4770 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa (druk nr 422), 

8. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki nr 1375 położonej w
Płocku przy ul. Sienkiewicza (druk nr 423), 

9. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 424),
10.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Marianowi Wilkowi (druk nr 417).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8) Sprawozdanie  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  pracy  między  Sesjami  Rady  Miasta
Płocka.

9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady
Miasta Płocka.

10)Interpelacje i zapytania radnych.
11)Odpowiedzi na interpelacje.
12)Sprawy różne.
13)Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miasta Płocka.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Szanowni
Państwo,  na  początek  krótka  informacja  analogiczna  do  tej,  którą  wygłosiłem  na
poprzedniej sesji. Jak już Państwo zdążyliście się pewnie zorientować awaria systemu
nagłaśniającego  na  auli  nadal  trwa.  Także  dzisiaj  ponawiam informację,  iż  będziemy
wszelkie głosowania przeprowadzali w sposób ręczny. Bardzo proszę Państwa o dłuższe
działania  w  tej  materii  tak,  żeby  Pan  Sekretarz  bezbłędnie  mógł  policzyć  wszystkie
głosowania, które go czekają. I jednocześnie sygnalizuję, iż jeżeli ktoś z Państwa będzie
chciał zabrać głos, proszę o podniesienie ręki i przytrzymanie jej na tyle długo, żebym
widział. W razie czego, jeśli nie zauważę, proszę o zasygnalizowanie głośne do mnie bądź
do  Pana  Sekretarza,  bądź  do  kogokolwiek  z  prezydium.  I  jeszcze  jedna  kwestia
porządkowa.  Jak  Państwo  wiecie  w  dniu  dzisiejszym  odbywa  się  w  Płocku  akcja
protestacyjna mieszkańców w obronie płockiego środowiska naturalnego oraz w obronie
zdrowia mieszkańców Płocka. Akcja ta rozpoczyna się, jak wiemy, o godzinie 16.00 przed
Ratuszem.  Jestem  przekonany,  że  do  godziny  16.00  zakończymy  sesję,  ale  gdyby
okazało się tak, że do godziny 16.00 sesja nadal będzie trwała, ja sygnalizuję Państwu, iż
ogłoszę  wówczas  przynajmniej  półgodzinną  przerwę.  Jeżeli  ktoś  z  Państwa  będzie
zainteresowany przynajmniej częścią tej manifestacji, bo tak to należałoby ująć, przed
ratuszem,  chciałbym  to  Państwu  umożliwić.  Przechodzimy  do  punktu  wybór  Komisji
Uchwał i Wniosków. Prosiłbym o zgłaszanie kandydatur.”           

Ad. pkt 2

Pan Radny  Lech Latarski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Artura Krasa. Pan Radny
Artur Kras wyraził zgodę na kandydowanie.  

Pan Radny Tomasz Kominek zgłosił kandydaturę Pana Radnego Michała Twardego. Pan
Radny Michał Twardy wyraził zgodę na kandydowanie.  
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Pani Radna  Wioletta Kulpa  przy zgłoszeniu kandydata do Komisji Uchwał i Wniosków
powiedziała:  „Zgłaszam  kandydaturę  Pana  Radnego  Piotra  Szpakowicza,  tylko  Panie
Przewodniczący  proszę  poinformować  mieszkańców  o  wszystkich  akcjach
protestacyjnych, które są organizowane w dniu dzisiejszym.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pan Radny
wyraża  zgodę?  (Pan  Radny  Piotr  Szpakowicz wyraził  zgodę  na  kandydowanie.”)
Dziękuję  bardzo.  Czy są jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę, zatem Szanowni Państwo
poddaję  pod  głosowanie  wybór  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  w  trzyosobowym  przed
chwilką zgłoszonym składzie.(...)”  

Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0

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

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jednogłośnie
wybraliśmy Komisję Uchwał i Wniosków. Zapraszam Państwa do stołu prezydialnego po
moje lewej stronie.”  

Ad. pkt 3

Materiał:  Ocena  realizacji  uchwały  Rady  Miasta  Płocka  o  wspieraniu  działalności  szkół
wyższych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo,  dzisiaj  nie  mamy problemu z  przepięciem aparatury,  więc  możemy szybko
przystąpić do kolejnego punktu obrad – punkt 3  Ocena realizacji uchwały Rady Miasta
Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych. Zapewne tutaj Pan Prezydent będzie jako
pierwszy, tak? Goście, tak? Tradycyjnie, Szanowni Państwo, raz do roku mamy punkt
poświęcony współpracy miasta Płocka i  szkołom wyższych funkcjonujących na terenie
naszego miasta.  Dziękujemy bardzo Państwu za przyjęcie  zaproszenia  i  obecność  na
dzisiejszej  sesji.  Radni  otrzymali  materiał  dotyczący  współpracy  miasta  Płocka  ze
szkołami wyższymi. Chciałbym teraz poprosić o zabranie głosu Państwa Rektorów, którzy
jesteście na dzisiejszej sesji. Proszę bardzo. Kto z Państwa pierwszy? Proszę bardzo, Pan
profesor,  zapraszam  serdecznie,  Pan  profesor  Roman  Marcinkowski,  Politechnika
Warszawska.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Romanowi Marcinkowskiemu z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Pan prof. nadzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski z Wydziału Budownictwa, Mechaniki
i  Petrochemii  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!  Wysoka  Rado!
Szanowni zebrani Goście! 3 października bieżącego roku rozpoczęliśmy 50. inaugurację,
albo inaczej – rozpoczęliśmy 50. rok działalności Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.
Chcemy,  aby  ten  rok  był  rokiem  szczególnym,  ponieważ  już  50  lat  Politechnika
Warszawska  ma  swój  kampus  w  Płocku.  Zarówno  Rada  Miasta  jak  i  władze  miasta
szczególnie dużo robicie Państwo dla Politechniki  Warszawskiej Filii  w Płocku za co w
imieniu Pana profesora Janusza Zielińskiego, Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii
w Płocku bardzo serdecznie chciałem podziękować. Dziękujemy za uchwały,  za dobre
słowo,  za  wspieranie  nas  we  wszystkich  przedsięwzięciach,  które  organizujemy,  a
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organizujemy ich  sporo,  oraz  za  wsparcie  finansowe,  szczególnie  właśnie  również  za
wsparcie  finansowe.  Uważamy,  że  będziemy  pracować  dla  Płocka.  Ten  kampus
Politechniki  Warszawskiej  jest  dobrze  postrzegany  przez  władze  Politechniki
Warszawskiej, o czym świadczą słowa Rektora Politechniki Warszawskiej i Senatu, który
już wielokrotnie wyrażał swoją aprobatę dla kampusu płockiego. Dużo robią dla nas nie
tylko radni i władze miasta, ale również i firmy, które znajdują się na terenie regionu
Północnego Mazowsza. I za to wszystko chcemy Państwu podziękować. Czujemy się w
gronie naprawdę przyjaciół i chcemy, abyście Państwo byli zadowoleni, byli dumni z tego,
że Politechnika Warszawska również ma kampus w Płocku. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Maciejowi Słodkiemu z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.  

Pan prof.  nadzw. dr hab.  n.  med.  Maciej  Słodki  Rektor  Państwowej Wyższej  Szkoły
Zawodowej w Płocku powiedział: „Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie
Prezydencie!  Panie  Przewodniczący!  Szanowni  Państwo!  Ja  też  oczywiście  na  wstępie
bardzo  podziękuję  za  to  wsparcie,  które  dotychczas  nam  zostało  udzielone,  naszej
uczelni. Jest ono nieocenione i na pewno w dużym stopniu przyczynia się do jej rozwoju.
Natomiast  korzystając  z  możliwości  dzisiaj  wystąpienia  krótkiego  przed  Państwem
chciałem pokazać naszą uczelnię z takich trzech stron. Chciałem pokazać naszą uczelnię
jaką  zastałem.  Myślę,  że  większość  z  Państwa  wie,  że  jestem nowym rektorem  tej
uczelni.  Pełnię  obowiązki  rektora  od 1 września.  Trwa już  to  blisko  2 miesiące.  I  ta
prezentacja jest takim troszkę podsumowaniem moich obserwacji, mojej pracy, w którym
momencie uczelnia nasza jest. Ja tą prezentację nazwałem „Sukcesy, plany i problemy”.
Zacznę  może  od sukcesów.  My nie  jesteśmy może  tak  długo  w Płocku  jak  filia,  ale
jesteśmy już pełnoletni. To jest nasz osiemnasty rok, więc dojrzeliśmy, więc dużo się na
pewno  nauczyliśmy.  W  międzyczasie  udało  nam  się  uruchomić  dziewięć  kierunków
licencjackich, jeden kierunek inżynierski, dwa kierunki magisterskie. Myślę, że na pewno
naszym niewątpliwie  sukcesem jest  umiejętność  utrzymania  mniej  więcej  na  stałym
poziomie liczby studentów naszej uczelni mimo pogłębiającego się z roku na rok niżu
demograficznego. Na pewno naszym sukcesem jest nasza baza dydaktyczna, która w
ostatnich latach była bardzo szeroko remontowana. To oczywiście wszystko miało miejsce
za  kadencji  Rektora  Grzywacza,  przy  tutaj  nieocenionym  wsparciu  również  Pana
Prezydenta Siemiątkowskiego. Także w tym momencie uczelnia naprawdę te zasoby ma
bardzo dobre. Myślę,  że na pewno naszym sukcesem są również studenci.  I  tu chcę
Państwu zwrócić uwagę, że 40% studentów to są studenci, którzy pochodzą z miasta
Płocka, natomiast zdecydowana, może nie zdecydowana ale większość studentów to są
studenci z województwa mazowieckiego. Oczywiście w większości to są powiaty z nami
graniczące.  6%  studentów  naszej  uczelni  to  są  studenci  spoza  województwa
mazowieckiego. Niewątpliwie sukcesem również naszej uczelni jest to, że jesteśmy od 10
lata certyfikowani „Uczelnią Liderów”, w związku z tym otrzymaliśmy… znaczy jesteśmy
jedną  z  dziesięciu  uczelni,  przepraszam,  która  otrzymała  Złoty  Certyfikat  „Uczelnia
Liderów” poprzez to, że przyznany nam został ten certyfikat po raz szósty. Tyle, jeśli
chodzi  o  nasze  obecne  sukcesy.  Teraz  chciałbym  kilka  słów  powiedzieć  o  naszych
planach. Oczywiście w pierwszej kolejności myślimy o otwieraniu nowych kierunków na
naszej  uczelni,  o  nowych  kierunkach,  które  będą  wpisywały  się  w  zapotrzebowanie
przede wszystkim rejonu,  ale  również  obecnych czasów. Jednym z takich  kierunków,
który planujemy w przyszłym roku uruchomić, który przygotowujemy, to są nowe media.
To  jest  kierunek,  który  uprawnia  studentów,  którzy  go  ukończą,  do  pracy  z  nowymi
mediami,  tak.  Wszyscy  wiemy:  internet,  blogi,  portale  medyczne,  dziennikarstwo
internetowe to wszystko są rzeczy, które od stosunkowo niedawna istnieją na rynku i
które  się  bardzo  dynamicznie  rozwijają  i  z  naszych  badań  wynika,  że  jest  duże
zapotrzebowanie na specjalistów w tego typu dziedzinie. Jeśli chodzi o kierunki związane
z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Informatyki tutaj chcemy wykorzystać naszą kadrę
matematyczną.  Ponieważ  sam  kierunek  jako  matematyka  nie  cieszy  się  za  dużym
zainteresowaniem chcemy tą matematykę połączyć. I jednym z pomysłów jest połączenie
jej  z  ekonomią  i  uruchomienie  kierunku  finanse  i  matematyka.  Natomiast  drugim
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połączeniem jest połączenie matematyki z informatyką i uruchomienie specjalności bądź
kierunku – tutaj w tym momencie jeszcze decyzje nie zapadły – po tytułem: analiza
danych – big data. Wiemy, że jest również zapotrzebowanie na rynku, nie tylko płockim,
na  tego  typu  specjalistów.  Mamy  również  plany  rozwoju  Wydziału  Nauk  o  Zdrowiu.
Myślimy bardzo poważnie o kolejnym kierunku, czyli o położnictwie. Wiemy, że czeka nas
również zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Pytanie tylko kiedy, czy to już w
przyszłym roku czy  dopiero  za dwa lata.  Też  w tym momencie  jest  to  przedmiotem
naszych  analiz.  Na  pewno  w  przyszłym  roku  wystąpimy  z  wnioskiem  o  nadanie
uprawnień do  prowadzenia  studiów magisterskich  na  kierunku  pielęgniarstwo.  Proszę
Państwa,  w  planach  naszych  również  jest  rozwój  naukowy  uczelni  i  tutaj  powstanie
działu nauki uczelni, który w oparciu o bibliotekę i wydawnictwo naukowe przeprowadzi w
tym roku parametryzację uczelni, to znaczy oceni to w którym miejscu uczelnia jest, jeśli
chodzi  o  jej  rozwój  naukowy.  Do  tej  parametryzacji  potrzebny  jest  zakup
specjalistycznego  programu,  który  automatycznie  będzie  tworzył  zestawienia
bibliometryczne naszych pracowników. I tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję
Panu  Prezydentowi  Nowakowskiemu,  ponieważ  otrzymaliśmy  wsparcie  finansowe  na
zakup tego programu, także w tym roku jeszcze ten program będzie do naszej uczelni
zakupiony i w przyszłym roku nasza uczelnia podda się parametryzacji. Proszę Państwa,
niestety też muszę przejść do naszych problemów, tutaj trochę tak w zakładce z planami.
Myślę,  że  dobrze  Państwo  wiecie,  że  dysponujemy  dosyć  dużą  bazą  dydaktyczną  w
Trzepowie. Niestety na obecną chwilę ta baza dydaktyczna jest za duża w stosunku do
potrzeb,  które tam są. W związku z rozbudową naszej infrastruktury w Płocku spora
część zajęć studentów Wydziału Ekonomii i Informatyki została przeniesiona do Płocka i
w tym momencie  koszty utrzymania  tych obiektów po prostu nam się  nie  kalkulują,
dlatego zastanawiamy się jak lepiej zagospodarować te obiekty. Tutaj jesteśmy otwarci
na pomysły, na sugestie na zmianę sposobu przeznaczenia tych obiektów. To są nasze
takie  plany  łamane  na  problemy.  Natomiast  naszym  problemem  na  przyszły  rok  i
wyzwaniem  jest  konieczność  informatyzacji  uczelni,  co  się  wiąże  z  zakupem  dość
drogiego  oprogramowania  dedykowanego  do  potrzeb  szkolnictwa  wyższego,  które
znacznie usprawnia funkcjonowanie uczelni, również poprzez usprawnienie współpracy z
szerokim otoczeniem. To jest coś, co narzuca nam ustawa i wszystkie uczelnie muszą
taką informatyzację przeprowadzić. Kolejny nasz problem to jest konieczność remontu
hali naszej sportowej na Gałczyńskiego. Tam bezwzględnie remontu wymaga poszycie
dachu oraz konstrukcja podpiwniczenia. I też te prace i nakłady na ten remont nas w
przyszłym  roku  czekają.  Kolejny  nasz  problem,  który  zastałem  obejmując  funkcję
rektora,  to  również  konieczność  remontu  naszego  akademika  w  związku  z  nowymi
wymaganiami  przepisów  przeciwpożarowych.  Tam  również  opracowujemy  plany  i
kosztorys tych prac. Z pierwszych wyliczeń też wiemy, że będą one niemałe. I takim
odwiecznym, myślę, problemem uczelni naszych takich typu PWSZ jest oczywiście kadra
dydaktyczna.  Tutaj  niestety  ten  problem  się  może  pogłębiać  ze  względu  na  nowe
przepisy, nowe reformy, nową ustawę, która jest przygotowywana. Niestety ona zaostrza,
jeśli  chodzi  o  minimum  kadrowe  zatrudnianie  pracowników,  to  znaczy  pracownicy,
samodzielni pracownicy muszą być u nas zatrudniani na pierwszym etacie po to, żeby
mogli wchodzić do minimum kadrowego. Takie przepisy nas w przyszłości czekają i do
tego będziemy musieli się w przyszłości przygotować. Dlatego to pozyskiwanie tej nowej
kadry jest również dla nas bardzo, bardzo ważne. Proszę Państwa, kończąc pomału swoje
wystąpienie, nie chciałbym, żebyśmy zakończyli  problemami, żebym nie wyszedł stąd
jako taki ponurak, który tylko tymi problemami Państwa tutaj zasypuje, dlatego podzielę
się z Państwem również naszymi marzeniami. Ja przyznam się, że w ostatnich tygodniach
często było mi zadawane pytanie czy ja jestem płocczaninem. Ja się zastanawiałem co to
znaczy co to znaczy być płocczaninem, znaczy w ogóle co to znaczy być, wiązać się z
jakimś miastem – czy to znaczy, że urodzić się w nim, czy mieszkać w nim, czy pracować
w nim, jeśli mieszkać to ile lat. Oczywiście prawdopodobnie każdy sam sobie definiuje tą
kwestię, natomiast ja doszedłem do wniosku, że jestem płocczaninem z wielu względów,
ale myślę że przede wszystkim z tego, że czuję się płocczaninem w sercu. Większość
swojego  życia  mieszkam w Płocku,  tutaj  urodziły  się  moje  dzieci  i  wiążę  się  z  tym
miastem. I takim moim marzeniem i myślę, że marzeniem wielu mieszkańców Płocka,

5



jest to, żebyśmy naszą uczelnię, naszą macierzystą uczelnię Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową rozwinęli w kierunku akademii mazowieckiej. I wierzę, że wszyscy ci, którzy
czują się płocczaninem w sercu mi w tym pomogą. Dziękuję Państwu bardzo.”             

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Robertowi Żakowi ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

Pan doc. dr Robert Żak Prorektor ds. Dydaktyki w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica
w Płocku powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowna Rado! Zebrani
Goście! Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica boryka się z podobnymi problemami, ma
podobne marzenia jak moi przedmówcy, jak pozostałe szkoły wyższe w naszym mieście.
Ja tylko przypomnę lub poinformuję, że w przyszłym roku akademickim nasza uczelnia
będzie  obchodziła  25-lecie  istnienia  naszej  uczelni.  Od  tylu  lat  kształcimy  kadry  dla
naszego regionu. W bieżącym roku akademickim uczelnię opuścił 40-tysięczny absolwent
naszej uczelni, więc jest to suma dosyć duża. Nie mówię tu tylko o ilości ale również o
jakości naszego kształcenia. Tak jak pozostałe uczelnie mamy problem czy z niżem, czy z
kadrą dydaktyczną, ale myślę, że to wszystko można tak jak do tej pory w jakiś sposób
zrealizować. W imieniu studentów bardzo dziękuję Radzie za wsparcie Juwenaliów, które
odbyły się w tym roku,  organizowane przez  naszych studentów. Dziękuję również za
organizowany z roku na rok corocznie konkurs Dyplom dla miasta Płocka, organizowany
przez Prezydenta. Myślę, że w bieżącym roku, gdyż w przyszłym będziemy obchodzili
uroczyste  to  25-lecie,  nasza  współpraca  z  Urzędem Miasta  i  z  Radą  będzie  jeszcze
bardziej owocna niż do tej pory. Dziękuję bardzo.”     

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo, Panie Rektorze. A więc za nami, Szanowni Państwo, Politechnika Warszawska -
blisko 50 lat działalności, PWSZ - 18 lat, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica - 24 lata i
została nam najstarsza płocka uczelnia Seminarium Duchowne – ponad 300 lat. Prosimy
bardzo Księdza Dyrektora Zbigniewa Morawskiego.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  ks.
Zbigniewowi Morawskiemu. 

ks.  mgr  Zbigniew Morawski Dyrektor  ds.  Ekonomicznych  w  Wyższym Seminarium
Duchownym  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!  Szanowna  Rado!
Drodzy  Państwo!  Rzeczywiście  ponad  300  lat,  306  rok  dokładnie  rozpoczęliśmy
działalność.  Chciałbym  z  tego  miejsca  w  imieniu  całej  naszej  wspólnoty  Wyższego
Seminarium Duchownego w Płocku podziękować za Państwa życzliwość i wsparcie. Dzięki
niemu ten budynek seminaryjny pięknieje. Można zobaczyć. Kończymy teraz prace nad
wirydarzem dużym, tu od strony św. Jana Chrzciciela. Także praktycznie cała elewacja
już jest zakończona. Nasza bolączką, czymś co spędza nam sen z powiek, jest budynek
biblioteki.  Być  może  ktoś  z  Państwa  miał  okazję  być  w  naszej  bibliotece,  bo  jest
ogólnodostępna  –  wymienione  są  okna,  teraz  czekamy  na  rozstrzygnięcie  projektu
unijnego termomodernizacji. Mam nadzieję, że przebrniemy pomyślnie i rozpoczniemy
też prace. Oczywiście - tak jak wszystkie - uczelnie mamy takie problemy bieżące, że tak
je nazwę, czyli chodzi przede wszystkim o utrzymanie tego gmachu, bo studentów mamy
niewielu – 35 na sześciu latach, także zagospodarowanie całego obiektu nie jest rzeczą
prostą. Też w porozumieniu oczywiście z Księdzem Biskupem szukamy jakichś rozwiązań,
żeby ten gmach może też służył innym funkcjom niż tylko samo seminarium. Dziękujemy
jeszcze raz za wsparcie i życzliwość i liczymy na dalszą owocną współpracę. Dziękuję
bardzo.”         

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
również.  Szanowni  Państwo,  czy  ktoś  z  Państwa  Radnych  chciałby  zabrać  głos?  Pan
Prezydent  najpierw.  Bardzo  proszę,  Panie  Prezydencie.  Pan  Prezydent  Andrzej
Nowakowski.”
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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: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Panie Rektorze! Panowie przedstawiciele szkół wyższych miasta Płocka! Ze
swojej  strony  przede  wszystkim  chciałbym  bardzo  serdecznie  podziękować  za
dotychczasową współpracę. Podziękować za to, że możemy rzeczywiście nie tylko w tym
wymiarze finansowym, ale właściwie także i organizacyjnym i każdym innym ze sobą
współpracować mając pełną świadomość, że studenci wyższych uczelni, ale także kadra
naukowa to  przecież  przyszłość  naszego  miasta.  Dlatego  bardzo,  bardzo  dziękuję  za
dotychczasową  współpracę.  Deklaruję  również  współpracę  w  przyszłych  latach.
Odpowiadając zarówno na te wyzwania,  jak i  na problemy, a także na marzenia, bo
zakładam, że część z tych marzeń jest po prostu wspólna. Więc bardzo mocno deklaruję
dalszą  współpracę  z  uczelniami  wyższymi,  współpracę  która  –  jestem  przekonany  –
będzie także budowała nasz akademicki Płock. Jesteśmy miastem, które nie tylko na
Mazowszu,  ale  sądzę,  że  w  perspektywie  całej  Polski  bardzo  mocno  odpowiada  na
potrzeby  swoich  wyższych  uczelni,  wspiera  je  w  bardzo  różny  sposób,  w  zależności
oczywiście  od  możliwości.  Będziemy  sądzę  wspólnie  poszukiwać  dalszych  form
współpracy  odpowiadając  na  potrzeby  wyższych  uczelni.  Tutaj  dziękuję  również
samorządom studenckim za tę współpracę. Proszę przekazać te podziękowania samym
studentom, bo rzeczywiście po ich stronie także, organizacji chociażby Juwenaliów czy
różnego rodzaju innych zadań, które robimy wspólnie. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo
dziękuję.”           

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ja
mam taką prośbę i pytanie do Pana Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Płocku.  Jakby  może  to  nie  do  końca  Pana  kadencja,  bo  rozpoczął  Pan  swoją  drogę
prowadzenia PWSZ od października tego roku, ale wszyscy wiemy doskonale o tym, bo
relacjonowały  to  lokalne  media.  Zresztą  Pan  Prezydent  również  był  zainteresowany
tematem  konfliktu  wewnątrz  uczelni,  mam  na  myśli  studentów  -  czy  mógłby  Pan
powiedzieć czy ten konflikt został zażegnany, w jaki sposób ewentualnie zakończyła się ta
kwestia?”     

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Maciejowi Słodkiemu z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. 

Pan prof.  nadzw. dr hab.  n.  med.  Maciej  Słodki  Rektor  Państwowej Wyższej  Szkoły
Zawodowej  w  Płocku  powiedział:  „Konflikt  został  zażegnany,  natomiast  ja  objąłem
stanowisko rektora, kiedy te wszystkie konflikty już w moim odczuciu były zażegnane.
Natomiast, jeśli chodzi o te wydarzenia, to na pewno istotna jest informacja, że trwa w
dalszym ciągu w uczelni kontrola Ministerstwa Nauki, która rozpoczęła się w maju i na
efekty tej kontroli i jej wyniki cierpliwie czekamy. Natomiast, jeśli chodzi o studentów, to
część studentów, która inicjowała te wydarzenia zrezygnowała z kontynuacji studiów w
naszej uczelni, sama, bez nacisków z naszej strony, natomiast część studentów, która
brała udział w tych wydarzeniach, przeciwko części studentów toczy się w dalszym ciągu
postępowanie  dyscyplinarne,  które  też  trwa  i  jest  przedmiotem  działań  komisji
dyscyplinarnej w której ja nie uczestniczę. To jest komisja, która składa się z nauczycieli
akademickich, składa się również ze studentów w równym stopniu, także porównywalne
głosy mają studenci jak i nauczyciele akademiccy. Mało tego – ci nauczyciele akademiccy,
którzy pełnią funkcję członków tej komisji nie są to nauczyciele funkcyjni w uczelni, czyli
nie są związani w żaden sposób jakimś stanowiskiem czy co mogłoby w jakiś sposób
wpływać  na  ich  decyzję.  Także  myślę,  że  większość  konfliktów  została  zażegnana,
natomiast pokłosiem tych konfliktów są jeszcze trwające postępowania.”
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Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
bardzo.  Czy  ktoś  z  Państwa  Radnych  chciałby  jeszcze  coś  powiedzieć?  Pan
Przewodniczący Wojciech Hetkowski, proszę bardzo.”

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

Pan  Wojciech  Hetkowski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Tak
nawiązując,  Panie  Przewodniczący,  Panie  Prezydencie,  tak  nawiązując  do  Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, która dzisiaj jest jakby głównym bohaterem naszych obrad,
chciałbym powiedzieć z  ogromną satysfakcją,  że  po raz  pierwszy od wielu,  wielu  lat
mieliśmy okazję usłyszeć z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej kogoś kto, właśnie,
ludzkim głosem przemówił, to po pierwsze, a po drugie - po raz pierwszy od wielu, wielu
lat zaprezentował to co chciałby z tą  uczelnią robić,  podkreślając jednocześnie swoje
osobiste związki z Płockiem oraz oczywiste związki z uczelnią, które powinny być coraz
bardziej zacieśniane. Pokazała się wizja rozwoju tej uczelni, pokazały się nowe kierunki,
pokazała się wiedza taka, która pozwoli nam radnym także przy tworzeniu budżetów,
mam nadzieję - Pan Prezydent na pewno będzie inicjatorem tych działań - pozwoli nam
troszkę  szerzej,  szerszym  strumieniem  skierować  pieniądze  do  Państwowej  Wyższej
Szkoły Zawodowej, bo ja jako radny dzisiaj wiem, że to będą pieniądze, które nie będą
zmarnowane. Ostatnią potrzebę, którą ja pamiętam, którą sformułowano w wystąpieniu
przedstawiciela  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  w  Płocku  była  zatrważająca
informacja  o  problemach  parkingowych  dla  studentów  dojeżdżających  na  sobotnio-
niedzielne zajęcia do Trzepowa. Także dzisiaj  zaobserwowaliśmy zupełnie nową klasę,
nowy poziom, nowe otwarcie i ja trzymam kciuki przede wszystkim za to marzenie, bo
marzeniem nas wszystkich jest  to,  żeby ten rozwój akademicki  Płocka następował w
kierunku akademii, a potem być może nawet uniwersytetu, z pełną świadomością tego,
że mamy do czynienia jednak z niżem demograficznym co na pewno nie pomaga. Ale
trzymam kciuki  za  marzenia,  trzymam kciuki  za  plany  i  mam nadzieję  również,  że
Państwowa  Wyższa  Szkoła  Zawodowa  może  liczyć  na  przychylność  w  głosowaniach
różnych nie tylko moją. Bardzo dziękuję Panie Rektorze za fantastyczne zaprezentowanie
się i za to, że przywrócił Pan mi wiarę w sens istnienia tej szkoły, której byłem jednym z
animatorów w roku bodajże 1998, jeśli dobrze pamiętam. Dziękuję bardzo.”        

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Małgorzacie Struzik. 

Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Jestem
bardzo dumna, że w naszym mieście Płocku znajdują się właśnie takie uczelnie, które
pracują na rzecz tego miasta z regionu o czym mówili Państwo przedstawiciele zarówno
Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej,  Szkoły  Wyższej  im.  Pawła  Włodkowica,
Seminarium Duchownego, a przede wszystkim Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku.
Jestem może ze względu na swoje wykształcenie bardziej związana właśnie z Politechniką
Warszawską Filią w Płocku i obserwuję jej rozwój szczególnie właśnie w okresie ostatnich
kilku lat, kiedy produkują – można tak powiedzieć, prawda – czyli wypuszczają kadrę,
która  realizuje  swoje  marzenia  i  zasady  funkcjonowania  właśnie  w  systemie  pracy
inżynierskiej, ale również pracy ekonomicznej, bo interesujące właśnie przedsięwzięcia
realizuje.  Wystarczyło  być  na  inauguracji  roku  akademickiego,  50.  inauguracji  roku
akademickiego,  kiedy  dowiedzieliśmy  się,  prawda,  od  Pana  Rektora  Szmidta  jakie
przedsięwzięcia  będzie  Politechnika  realizowała  w  następnych  latach  funkcjonowania.
Więc  tutaj  wsparcie  oczywiście  nasze nie  tylko w zasadzie  dotyczące funkcjonowania
kultury,  prawda,  rozwoju  kultury  fizycznej  naszych  uczelni,  ale  przede  wszystkim
wsparcie dotyczące, jeżeli będzie taka możliwość finansowa naszego miasta, dotyczące
rozwoju  infrastruktury  właśnie  naszych  wspaniałych  płockich  uczelni.  Nawiązując  do
wypowiedzi  Pana,  tutaj  właśnie  oczywiście  już  optowałam,  jeżeli  chodzi  o  50-lecie
Politechniki  Warszawskiej  Filia  w  Płocku  z  nadzieją,  że  będziemy  mogli  wesprzeć  tą
organizację tej uroczystości, bo to jest - prawda - produkujemy kadry dla regionu i to
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jest  bardzo  ważne  przedsięwzięcie,  żeby  uczcić  właśnie  tę  historię  funkcjonowania
Politechniki.  Nawiązując  do  wypowiedzi  Pana  Rektora  Słodkiego  tutaj  pragnę  również
przypomnieć, ale widzę, że teraz się zrobiło wielkim problemem, bo Pan jeszcze o tym
wtedy nie wiedział, za czasów poprzedniego Rektora to właśnie Powiat Płocki na czele ze
Starostą Płockim Panem Michałem Boszko przekazał za przysłowiową złotówkę właśnie
wszystkie  obiekty  w  Trzepowie  i  Państwo  mogliście  wówczas  rozpocząć  swoje
funkcjonowanie rzeczowe. I oczywiście przypominam również, bo Pan Rektor jako młody
Rektor,  prawda,  pewnie  nie  zna  dokładnie  historii  rozwoju  tej  uczelni,  że  to  właśnie
Sejmik Województwa Mazowieckiego praktycznie był inicjatorem powołania tej uczelni  i
śp. Zofia Kapturowska, która była również radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego i
oczywiście  nie  mówię  oczywiście  o  Marszałku  Województwa  Mazowieckiego,  który
przekazywał  bardzo  duże  kwoty  –  myślę,  że  Pan  Prezydent  Siemiątkowski  pamięta,
prawda,  te  czasy,  kiedy  te  instytucje  przekazywały  ogromne  kwoty  na  rozwój
infrastruktury  właśnie  tej  uczelni.  Więc  również  proszę  o  tym  pamiętać,  że
to  nie  tylko  współcześnie  pomagamy oczywiście  jako  Rada Miasta  Płocka,  ale  gdyby
wówczas nie  dobre inicjatywy właśnie  poszczególnych osób,  nie  byłoby po prostu  na
mapie miasta Płocka tej wspaniale rozwijającej się uczelni, z czego jestem oczywiście
jako mieszkanka miasta Płocka bardzo dumna. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie
i  z  nadzieją,  że  nasza  współpraca  właśnie  ułoży  się  coraz  lepiej,  jeżeli  chodzi  o
funkcjonowanie tej uczelni. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Darii Domosławskiej. 

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo!
Myślę, że wszyscy obecni zdajemy sobie sprawę, że to właśnie szkoły wyższe są jednym
z elementów kształtujących wizerunek naszego miasta. Cieszę się bardzo, że charakter
szkół jest bardzo zróżnicowany i myślę, że w kolejnych latach jako miasto powinniśmy
popracować  przede  wszystkim  nad  zrównoważeniem  rozdziału  środków  na  uczelnie
wyższe a także zapewnieniem miejsc pracy dla absolwentów płockich uczelni. Myślę, że
jest to obopólna korzyść, ponieważ uczelnie wyższe pracując w ramach promocji swoich
uczelni  promują  również  nasze miasto,  natomiast  my powinniśmy zadbać  o  to,  żeby
ludzie, którzy kończą uczelnie płockie, zostali razem z nami. W tym miejscu chciałam
podziękować zarówno kadrze dydaktycznej jak również studentom za działania, które nie
są obligatoryjne – za pracę społeczną, za wszelkie akcje charytatywne, za promowanie
honorowego krwiodawstwa, za promowanie dawstwa szpiku. Mam nadzieję, że kolejne
lata będą jeszcze bardziej owocne we współpracę. Dziękuję bardzo.” 
 
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo Pani Radnej. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie
widzę.  Zatem,  Szanowni  Państwo,  otrzymaliśmy  materiał  na  piśmie.  Czy  Pani
Przewodnicząca chciała  zabrać głos? (z sali  Pani Radna  Joanna Olejnik powiedziała:
„Nie,  lepiej  nie.”)  Dlaczego?  Temat  jest,  uważam, bardzo ciekawy i  nośny.  Szanowni
Państwo, chciałbym teraz poddać pod głosowanie materiał pisemny, który otrzymaliśmy
od Pana Prezydenta. Prosiłbym Pana Sekretarza o liczenie.(...)”
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Materiał:  Ocena  realizacji  uchwały  Rady  Miasta  Płocka  o  wspieraniu  działalności  szkół
wyższych został przyjęty przez Radę Miasta Płocka.
  
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jednogłośnie
przyjęliśmy  ten  materiał.  Raz  jeszcze  serdecznie  dziękujemy  Szanownym  Panom  za
obecność  na  dzisiejszej  sesji.  Z naszej  strony deklarujemy zgodnie,  tak jak Państwo
słyszeliście,  poparcie  dla  dalszego  rozwoju  wszystkich  czterech  uczelni  bardzo
potrzebnych dla naszego miasta. Serdecznie dziękujemy.”   
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Ad. pkt 4

Materiał:  Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny
2015/16,  w  tym  o  wynikach  sprawdzianów  i  egzaminów  zewnętrznych  oraz  nadzoru
pedagogicznego  sprawowanego  przez  kuratora  oświaty  stanowi  załącznik  nr  8 do
niniejszego protokołu. 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu – punkt 4: „Informacje o stanie realizacji
zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2015/16, w tym o wynikach sprawdzianów
i  egzaminów zewnętrznych  oraz  nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez  kuratora
oświaty”. Pisemny materiał Szanowni Państwo Radni otrzymali. Czy ktoś chciałby zabrać
głos? Jako pierwszy 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:  „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Bardzo obszerny Państwo otrzymali oczywiście materiał. Zanim jednak, jeśli
będą  pytania,  odpowiemy  na  te  pytania,  chciałbym dwa  zdania  wstępu  powiedzieć  do
właśnie tego materiału. Szanowni Państwo, ten materiał obejmuje właściwie to co wydarzyło
się w naszej płockiej oświacie w ciągu ostatniego roku, natomiast warto spojrzeć na to w
perspektywie  ostatnich  pięciu,  sześciu  lat,  gdzie  właściwie  doposażyliśmy,
wyremontowaliśmy albo wybudowaliśmy cały szereg obiektów, które dzisiaj służą dzieciom i
młodzieży. W sposób szczególny ten, można powiedzieć, skok cywilizacyjny widoczny jest w
przedszkolach,  gdzie  większość,  zdecydowana  większość  takich  starych  budynków
nienadających się już do remontu, wybudowanych w tak zwanym „systemie ciechanowskim”
zostało zastąpionych nowoczesnymi placówkami. Robiliśmy to bardzo konsekwentnie rok w
rok przeznaczając – i tutaj dziękuję Wysokiej Radzie – miliony złotych właśnie na remonty
tych  placówek  albo  budowę  nowych  i  dzisiaj  dzieci  mogą  cieszyć  się  rzeczywiście
nowoczesnymi placówkami. Część z nich powstała w ramach projektów realizowanych przez
Spółkę Inwestycje Miejskie, ale część została wybudowana ze środków budżetowych miasta
Płocka.  I  tak  ostatnia  taka  inwestycja  to  oczywiście  oddanie  nowej  siedziby  Miejskiego
Przedszkola nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi. Przedszkole, które właśnie zastąpiło taki
„ciechanów”. Ja osobiście jestem z tym przedszkolem związany, bo moich dwóch synów
właśnie  do  tego  przedszkola  chodziło,  kończyło,  natomiast  dzisiaj  już  dzieci  chodzą  do
nowoczesnego budynku, budynku który jest wyposażony, oprócz tam dziesięciu sal do zajęć
- znajdują się sala  rekreacyjno-sportowa z zapleczem wyposażonym w przybory zabaw
ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, profesjonalny sprzęt nagłaśniający, sala do rehabilitacji
ruchowej, sala zajęć dodatkowych wyposażona w tablicę interaktywną, sala doświadczania
świata wyposażona w sprzęt  do stymulacji  polisensorycznej,  czyli  łóżko wodne,  kurtyna
świetlna,  tablica  lustrzana,  domek  lustrzany,  panel  dotykowy.  To  są  sprzęty,  które  są
przeznaczone właśnie dla dzieci potrzebujących tego rodzaju wsparcia. Oczywiście są także:
sala  do  zajęć  z  integracji  sensorycznej,  gabinety  do  terapii  logopedycznej  i  rewalidacji
wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym komputery z oprogramowaniem do
terapii.  Budynek  ten  również  posiada  nowoczesny  blok  żywieniowy.  Przy  przedszkolu
znajduje się ogród przedszkolny z kolorowymi urządzeniami terenowymi dostosowanymi do
wieku  i  możliwości  dziecka,  z  poliuretanową nawierzchnią.  To  jest  kolejne  przedszkole,
można powiedzieć, na miarę XXI wieku. Co więcej, w związku z tym, że sześciolatki wolą
rodziców zgodnie z ustawą w większości pozostały w przedszkolach, tylko w tym przedszkolu
można było utworzyć dodatkowo 80 miejsc dla dzieci właśnie w wieku przedszkolnym. W
sumie  placówka  przyjęła  ponad  200  maluchów  w  10  oddziałach.  I  to  jest  ostatnie
przedszkole. Takie oficjalne otwarcie tego przedszkola pewnie nastąpi w najbliższy piątek,
dokładnie, więc będziemy mogli  wspólnie z dziećmi, z rodzicami świętować rzeczywiście
oddanie jednego z najbardziej nowoczesnych obiektów przedszkolnych, sądzę nie tylko w
Płocku. Również od lutego 2016 roku, a więc to wydarzyło się w tym roku, w nowym
wyremontowanym  budynku,  znaczy  w  nowym  wybudowanym  budynku,  przepraszam,
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funkcjonuje  Miejskie  Przedszkole  nr  5.  To  kolejne  przedszkole,  które  zastąpiło  dwa
przedszkola wybudowane w „systemie ciechanowskim” funkcjonujące przez wiele, wiele lat
na osiedlu Międzytorze. Nie nadawały się te budynki już do remontu. Trzeba było wybudować
nowy obiekt  przedszkolny  i  tym zajęła  się  Spółka  Inwestycje  Miejskie.  W efekcie  dwie
siedziby Przedszkoli nr 20 oraz 35 - te dwa przedszkola zostały zastąpione jednym dużym
przedszkolem i podobnie jak to przedszkole wcześniejsze również zawiera gabinety do terapii
logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, nowoczesny blok żywieniowy, również trzy
wręcz place zabaw dla dzieci w różnym wieku na dosyć dużej działce. W tym roku również
rozbudowaliśmy  i  wyremontowaliśmy  w  sposób  kompleksowy  budynek  Miejskiego
Przedszkola  nr  15  wraz  z  przyległym  terenem.  Tutaj  akurat  nastąpiła  także  realizacja
innowacji pedagogicznej w oparciu o pedagogikę Marii  Montessori. To przedszkole nr 15
zwiększyło swoją powierzchnię użytkową o ponad 200 m2  między innymi poprzez to, że
powstał  zupełnie  nowy  blok  żywieniowy,  a  w  budynku  przedszkola  znajdują  się  także
gabinety specjalistyczne, pedagoga, psychologa, logopedy oraz sala doświadczania świata,
również wyposażona między innymi ze środków unijnych. Natomiast to przedszkole nosi ono
nazwę „Pod Aniołami” i rzeczywiście tutaj kolorystyka i wnętrze przedszkola nawiązuje do tej
nazwy,  a  dzięki  rozbudowie  przedszkole  mogło  poszerzyć  swoją  działalność,  tak  jak
powiedziałem,  realizując  innowację  pedagogiczną,  wspieranie  twórczej  aktywności  dzieci
metodą Marii Montessori. Szanowni Państwo, także w roku szkolnym 2015/16 funkcjonuje
nowe przedszkole, nowa siedziba, część właściwie siedziby Przedszkola nr 34. Tutaj jest
jedenaście  oddziałów.  Budynek  przy  ulicy  Harcerskiej  2,  w tym między  innymi  oddział
integracyjny. W związku z reformą, tak jak powiedziałem, tą reformą, która sprawiła, że
większość sześciolatków pozostała w przedszkolach, to chciałbym bardzo serdecznie w tym
miejscu podziękować wszystkim dyrektorom przedszkoli, którzy mając świadomość potrzeb z
tego  wynikających  zaangażowali  się  w  tworzenie  nowych  oddziałów  przedszkolnych.  W
efekcie  otworzyliśmy  takich  15  dodatkowych  oddziałów  przedszkolnych.  Co  ważne  –
większość nauczycieli w tych oddziałach przedszkolnych to nauczyciele szkół podstawowych,
bo ten rocznik klas pierwszych w tym roku szkół podstawowych to rocznik stosunkowo
szczupły.  W  związku  z  tym,  że  sześciolatki  pozostały  w  przedszkolach,  wobec  tego
nauczyciele ze szkół podstawowych w dużej części trafili właśnie do przedszkoli i w efekcie,
Szanowni Państwo, zabezpieczyliśmy w pełni liczbę miejsc w samorządowych przedszkolach
dla wszystkich dzieci, oczywiście sześcio-, pięcio-, cztero-, a także trzyletnich. Liczba dzieci
to  jest  3.682,  natomiast  liczba  miejsc  w  przedszkolach  3.655.  Szanowni  Państwo,  ale
oczywiście nasza oświata to nie tylko budynki. Budynki trzeba remontować, budynki trzeba
projektować, budować czasami od nowa realizując pewne potrzeby. Natomiast warto w tym
momencie  także  podkreślić  zaangażowanie  naszych  nauczycieli,  dyrektorów,  nauczycieli
pedagogów właściwie na każdym poziomie naszego kształcenia – od przedszkola,  przez
szkołę podstawową, gimnazjalną, po szkołę średnią i w efekcie mamy do czynienia z różnymi
bardzo ciekawymi projektami, które są w naszych placówkach edukacyjnych realizowane.
Pozwólcie,  że  wymienię  tylko  kilka  takich  charakterystycznych  a  zarazem  ważnych  i
ciekawych.  Jeden  z  nich  to  dwujęzyczność  w  przedszkolach.  W  naszych  czterech
przedszkolach:  nr  1,  5,  11 i  13 w najmłodszych grupach rozpoczęto  pilotażową akcję,
realizację programu „Dwujęzyczne dzieci”, który ma na celu wprowadzenie dziecka w świat
języka  angielskiego  równolegle  do  języka  polskiego  i  ta  nauka  oczywiście  odbywa  się
poprzez zabawę – zabawę z muzyką, pracę z obrazkiem oraz pogadanki. W efekcie tego
projektu przedszkola zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, książki, kolorowanki, płyty
DVD oraz CD. Objęliśmy tym pilotażowym programem około 160, przepraszam, tutaj dziecko
poznaje  160  angielskich  słów  podczas  tego  programu.  Natomiast  ważnym projektem i
ciekawym, aczkolwiek też na razie tylko pilotażowym, jest projekt „Lekki plecak”, który w
Szkole  Podstawowej  nr  23  z  Oddziałami  Integracyjnymi  realizujemy  dzięki  współpracy
między  innymi  z  PKN  Orlen,  gdzie  sfinansowaliśmy  pewien  etap  projektu  umożliwiając
uczniom  naukę  z  wykorzystaniem  nowoczesnych  technologii.  Uczniowie  klas  czwartych
zostali wyposażeni w tablety i w związku z tym nie muszą dźwigać ciężkich plecaków z i do
szkoły.  Oczywiście  książki  dzieci  posiadają,  mają  w  szkole,  część  w  domu,  natomiast
posługują  się  także  tabletami,  między  innymi  w  których  zostały  zainstalowane
multipodręczniki i specjalne aplikacje edukacyjne. Dziękuję Państwu Radnym, bo ten projekt,
całkowity koszt zakupu i realizacji tego projektu to jest 162.000 zł. Urząd Miasta dołożył
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112.000 zł, resztę nieco mniejszą sponsor. Szanowni Państwo, w tym momencie warto także
wspomnieć  o  tym,  że  od  września  funkcjonuje  oddział  międzynarodowy  w  Liceum
Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku. Czyli jak widać angażujemy w różny
sposób różnego rodzaju ważne, dobre projekty dla naszych dzieci na każdym etapie edukacji
od przedszkola po szkołę średnią i właśnie w naszej Jagiellonce od ubiegłego roku szkolnego
działa klasa z oddziałami dwujęzycznymi a celem kształcenia jest umożliwienie młodzieży
zdanie międzynarodowej matury i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego właśnie zdanie
tej matury międzynarodowej. Oczywiście także w ubiegłym roku szkolnym realizowaliśmy
program „Stop zwolnieniom z WF-u” - program pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki.
Nasi  uczniowie  zostali  objęci  tym  programem,  który  ma  zwrócić  uwagę  na  problem
nagminnego lekceważenia przez uczniów zasadności uczęszczania na zajęcia wychowania
fizycznego, a przede wszystkim zachęcenie uczniów do tego, by uczestniczyli w zajęciach
wychowania fizycznego i  zachęcić ich do aktywności  właśnie fizycznej.  Cieszymy się, że
rzeczywiście w naszych płockich szkołach widać już efekty tego programu. Tutaj także warto
wspomnieć, że w ramach tego programu sponsorem tego programu jest PKN Orlen również i
sportowcy sponsorowani przez ten koncern. Mistrzowie olimpijscy, zdobywcy złotych medali
na Mistrzostwach Świata i Europy odwiedzili właściwie wszystkie nasze szkoły podstawowe,
placówki kształcenia specjalnego, a sportowcy wcielali się w role nauczycieli. To także bardzo
ważny i ciekawy program realizowany w naszych szkołach. I w końcu jeszcze chciałbym
powiedzieć  o  jednym  elemencie  –  dzienniki  elektroniczne  w  szkołach.  Właściwie  we
wszystkich  naszych  szkołach  podstawowych,  gimnazjalnych  i  średnich  już  funkcjonują
dzienniki elektroniczne dzięki którym rodzice mają bardzo bezpośredni i szybki kontakt z
informacjami na temat uczniów, swoich dzieci oczywiście. Właściwie na bieżąco mogą śledzić
postępy w nauce, a nawet obecność swojego dziecka w szkole. Ostatnie dwie jeszcze szkoły
średnie niestety nie mają tego dziennika elektronicznego, ale już ten dziennik elektroniczny
mają  od przyszłego  roku szkolnego,  a  więc od tego roku kalendarzowego wprowadzić.
Szanowni Państwo, z mojej strony to tyle tytułem wstępu. Jeśli będą pytania postaram się
odpowiedzieć.  Jeszcze  raz  bardzo  serdecznie  chciałbym  podziękować  zarówno
Wiceprezydentowi  Siemiątkowskiemu  jak  i  całemu  Wydziałowi  Edukacji,  i  wszystkim
dyrektorom naszych placówek oświatowych. Przed nami – powiem - niełatwy czas na pewno.
Niełatwy czas. Wszystko wskazuje - na dzisiaj przynajmniej - na to, że przed nami kolejna
reforma systemu edukacji, na razie zapowiadana, przygotowana w projekcie ustawy. My
również  już  jesteśmy  dzisiaj  na  etapie  przede  wszystkim  przygotowania  obwodów,
zaprojektowania  obwodów  i  sieci  szkół  podstawowych,  które  będą  funkcjonowały,  jeśli
reforma wejdzie w życie. Natomiast w tym momencie te prace cały czas trwają. Zgodnie z
ustawą mamy na to jeszcze kilka miesięcy. Później projekt tego podziału miasta na obwody
dla szkół podstawowych będzie musiał zgodnie z ustawą, jeśli w takim kształcie ustawa
wejdzie w życie, trafić do kuratorium i kuratorium podejmie ostateczną decyzję, znaczy wyda
opinię, ale opinię, która zgodnie z ustawą jest wiążąca dla samorządu. Natomiast tak jak
powiedziałem  jeszcze  raz  bardzo  serdecznie  dziękuję,  bo  tutaj  nie  są  to  łatwe  dzisiaj
rozmowy z dyrektorami szkół, z radami pedagogicznymi, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie
gimnazjów, bo akurat te szkoły ulegają - zgodnie z ustawą, jeśli ona wejdzie w życie -
likwidacji.  Natomiast  naszą  rolą  jest  przede  wszystkim  zminimalizowanie  kosztów  tej
reformy, jeśli takowe będą, natomiast wykorzystanie ewentualnie pozytywnych elementów,
jeśli też takie będą. Dziękuję bardzo.”                        

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

Pani  Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała:  „Panie Przewodniczący! Szanowni  Państwo! W
poprzednim punkcie nie chciałam tego robić z uwagi na obecność naszych gości, ale Pan
Przewodniczący prosząc o to, żeby powiedział o kolejnym proteście organizowanym dziś
dziwnie zaniemówił. Panie Przewodniczący, dzisiaj o 14.00 jest również protest jednego z
deweloperów  płockich  na  Starym  Rynku  i  jak  mniemam,  jeśli  –  idąc  tokiem  Pana
rozumowania – jeśli dzisiejsza sesja również będzie trwała dłużej niż do 14.00 umożliwi Pan
nam wyjście do protestujących, bo niestety miesiąc temu nam Pan nie umożliwił tego. O
godzinie 12.00 był protest i niestety nie zrobił Pan przerwy. To jest jedna kwestia. Natomiast
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odnosząc  się  do  materiału.  Panie  Prezydencie,  oczywiście  dziękujemy  za  przeczytanie
skrupulatnie  tych informacji,  które  mamy oczywiście  szczegółowo zawarte  w informacji,
którą przedłożono nam do dzisiejszego omawiania,  natomiast  chcę powiedzieć o jednej
przykrej sytuacji, bo oczywiście mówimy o pozytywach, z czego się oczywiście cieszymy, że
powstają  przedszkola  i  są  remontowane,  natomiast  mogłoby  już  dojść  do  rozpoczęcia
remontu,  a  w  zasadzie  odbudowy  nowego  przedszkola  przy  ulicy  Gałczyńskiego  –
Przedszkola nr 3 – gdyby Pan tego nie zastopował z dziwnych przyczyn. Oczywiście dziękuję
społeczności przedszkola, nauczycielom którzy się w to zaangażowali, ale przede wszystkim
rodzicom tych dzieci, które z taką determinacją walczyli o to przedszkole poprzez obecność
chociażby tutaj na tej sali i udało się przekonać Pana Prezydenta, że to przedszkole w tej
lokalizacji  jest  konieczne.  Odnosząc  się  teraz  do  tego  materiału,  który  został  nam
przedstawiony, chciałabym podpytać się odnośnie metryczki zamieszczonej w tabeli numer
1. Otóż wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801 i 854 zmalały, natomiast liczba dzieci
zgodnie  z  tą  metryczką  w  gminie  -  odnoszę  się  do  gminy,  nie  do  powiatu  –  została
zwiększona i tym samym wydatki na jednego ucznia zmalały w stosunku do 2015 roku,
aczkolwiek opieramy się na planie 2016, bo jeszcze nie wiemy jakie będzie  ostateczne
wykonanie, ale chciałabym się podpytać jaka to jest zasadność, jeśli w konsekwencji liczba
dzieci nam rośnie, wydatki na oświatę spadły i wydatki na jednego ucznia również spadły. I
jeszcze jest jedna niepokojąca kwestia, którą sami Państwo ujęliście w tym materiale na
stronie  37,  to  jest  z  kolei  tabela  numer 12 – objęcie  dziecka  pomocą psychologiczno-
pedagogiczną  w  przedszkolu  i  jest  ilość  wskazana  67  i  w  nawiasie  sami  autorzy  tego
materiału  dopisali  dwukrotny  wzrost  w stosunku  do  roku ubiegłego.  W związku z  tym
chciałabym się podpytać czy macie Państwo ewentualnie jakieś podstawy do tego żeby,
może specjaliści są w stanie odnieść się do tej liczby, czy są jakieś przeciwwskazania czy
jakieś podstawy do tego, dlaczego nam wzrasta ilość dzieci  korzystających z tego typu
poradni. Dziękuję.”     

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nim oddam głos Panu Prezydentowi, proszę Państwa ewentualnie o kolejny głos w dyskusji.
Muszę się odnieść do pytań, które mi przed chwileczką zadała Pani Przewodnicząca. Dlaczego
nie ogłosiłem przerwy miesiąc temu? - ponieważ nikt nie złożył takiego wniosku formalnego.
Każdy z Państwa Radnych ma prawo taki wniosek złożyć. Każdy z nas ma prawo też oceniać
zgromadzenia czy manifestacje, które odbywają się w naszym mieście, czy protesty jako
poważne i  niepoważne.  Ja też  mam takie  prawo i  tak właśnie  te  protesty oceniam. O
godzinie 16.00 uważam, że jest bardzo poważny protest, bardzo poważna demonstracja
mieszkańców  i  dlatego  ja  przerwę  o  godzinie  16.00  zarządzę,  chyba  że  Państwo  w
głosowaniu  nad  wnioskiem  formalnym  zdecydujecie  inaczej.  Ale  mam  nadzieję,  że
skończymy do godziny 16.00 sesję i  że nie będzie  takiej  potrzeby takiej  dyskusji.  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,
odnosząc się do kwestii Miejskiego Przedszkola nr 3 – w tej chwili trwa remont i zgodnie z
planem miał on trwać w tym roku i w roku przyszłym. Tu jeszcze z tej strony z tego miejsca
chciałbym  bardzo  serdecznie  podziękować,  zwłaszcza  dyrekcji,  także  nauczycielom,
pracownikom  Przedszkola  nr  3,  bo  w  tym  momencie  siedzibą  tymczasową  dla  tego
przedszkola jest Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5. Stąd różnego rodzaju niedogodności,
które  są  z  tym  związane.  Tutaj  dziękuję  także  za  wyrozumiałość  rodzicom.  Zrobimy
wszystko,  ażeby remont tego przedszkola zgodnie z harmonogramem zakończył się jak
najwcześniej.  Planowaliśmy do końca sierpnia. Być może z racji rzeczywiście tego, iż w
pewnym  momencie  szukaliśmy  optymalnego  rozwiązania  dla  całej  płockiej  oświaty  w
związku  z  reformą  ten  remont  może  przesunąć  się  do  końca  tego  roku.  Ale  zrobimy
wszystko,  tak  jak  powiedziałem,  żeby…  przyszłego  roku,  tak,  żeby  zgodnie  z
harmonogramem  planowanym  pierwotnie  był  do  końca  września.  Tutaj  także  dziękuję
radnym, którzy zaangażowali się w tym momencie w tak na dobrą sprawę dobre może nie
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tyle  rozwiązanie  tego  problemu,  bo  problemy  jeszcze  przed  nami,  Szanowni  Państwo.
Problemem przede wszystkim będzie dobre i mądre, jeśli reforma wejdzie w życie, ułożenie
obwodów a później  wykorzystanie  tej  bazy,  którą  będziemy dysponować.  Ja  dzisiaj  nie
chciałbym wchodzić w szczegóły, bo jeszcze – tak jak powiedziałem – ustawa cały cały czas
ma formę projektu, jeszcze nie jest realizowana, nie trafiła do Sejmu, jest w konsultacjach,
więc jeszcze przed nami, sądzę, wiele dyskusji na temat tego jak będzie wyglądał ostateczny
kształt naszej oświaty zwłaszcza na poziomie podstawowym ale także średnim po likwidacji
szkół gimnazjalnych. W przypadku środków, które przeznaczamy na oświatę one w części są
efektem subwencji, którą otrzymujemy w części środków budżetowych. Staramy się bardzo
racjonalnie tymi środkami gospodarować. Jako miasto i tak jesteśmy w tym momencie w
czołówce miast, które wspierają swoją oświatę środkami własnymi. Do subwencji dokładamy
około 40 albo nawet już blisko 50% środków także własnych. Ja nie bez przyczyny zawsze
mówię,  że  realizujemy  bardzo  wiele  różnego  rodzaju  inwestycji,  ale  tą  najważniejszą
inwestycją,  którą  konsekwentnie  od wielu  lat  realizujemy,  jest  inwestycja  w  dzieci  i  w
młodzież, a więc właśnie inwestycja w wychowanie, w wykształcenie kolejnych pokoleń.
Dlatego tutaj  rzeczywiście  przeznaczamy bardzo duże środki  z  także własnego budżetu
dokładając środki do subwencji jaką otrzymujemy z budżetu państwa, ale czynimy to za
każdym razem bardzo racjonalnie i oszczędnie. Jeśli chodzi o jakieś szczegóły, to jeśli Pan
Dyrektor Krzemiński, który od wielu, wielu lat odpowiada za wspieranie i tutaj finansowanie
płockiej oświaty chciałby dodać, to zapraszam Pana Dyrektora.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Maciejowi
Krzemińskiemu Dyrektorowi Zarządu jednostek Oświatowych w Płocku. 

Pan  Maciej Krzemiński  Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku powiedział:
„Szanowni Państwo, ja rozumiem, że Pani Radna pytała o wydatki w przeliczeniu na jednego
ucznia w oświacie na stronie 5, tabela ta najniższa, gmina i powiat. Rzeczywiście tam jest
spadek kwoty przypadającej na jednego ucznia, ale to wynika tylko z tego, że to jest plan na
2016 rok. Jak Pani Radna pewnie wie mamy w budżecie miasta zaplanowaną rezerwę na
cele  oświatowe  i  ona  jeszcze  w  momencie  przygotowywania  tego  materiału  nie  była
rozdysponowana. W tym momencie, kiedy uzupełnimy środki zwłaszcza w przedszkolach na
finansowanie wynagrodzeń nauczycieli w nowo utworzonych oddziałach to ta kwota wzrośnie
i zapewniam, że wykonanie roku 2016 będzie na pewno wyższe niż roku 2015. Dziękuję.”

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

Pan Radny  Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! W
moim przekonaniu bardzo dużym zainteresowaniem, zresztą to znakomity pomysł, cieszą się
w przedszkolach te grupy dwujęzyczne i zrozumiałem oczywiście, że to nie we wszystkich
przedszkolach niestety są te grupy. Czy Prezydent rozważa możliwość wprowadzenia do
innych jednostek, do innych przedszkoli również tego znakomitego pomysłu?”    

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Tak.”

Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „To super.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Poradziliście sobie Panowie bez mojego udziału. Pan Prezydent Roman Siemiątkowski, proszę
bardzo.”

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

Pan  Roman  Siemiątkowski Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Jeszcze
odnośnie tych dzieci przedszkolnych, gdzie poradnie wydały opinie, gdzie nastąpił dwukrotny
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wzrost w stosunku do roku ubiegłego - my ten materiał teraz analizujemy. Będziemy również
dopytywać jakie to są przyczyny. Natomiast to nie jest duża liczba w stosunku do liczby
dzieci w przedszkolach, ale niemniej jednak trzeba się nad tym pochylić i ten materiał jest w
tej chwili analizowany i będziemy z tego wyciągać wnioski.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Leszkowi Brzeskiemu. 

Pan  Radny  Leszek Brzeski  powiedział:  „Dziękuję  bardzo.  Panie  Przewodniczący!  Panie
Prezydencie! Pięknie Pan mówił o oświacie i ja bardzo dziękuję za tyle ile robi Pan w tej
oświacie,  bo  i  budowa  hali  –  między  innymi  –  hali  w  „Siedemdziesiątce”  i  budowa
przedszkoli,  remonty,  ale myślałem, że powie Pan też o problemach jakie występują w
płockiej  oświacie,  tak jak tutaj Pan Rektor powiedział  o Wyższej Szkole Zawodowej, że
marzenia, sukcesy i problemy. Nie wiem czy Pan wie, że problemem jest internat na ulicy
Norbertańskiej. Czy Pan wie co tak się wydarzyło? (Prezydent Miasta potwierdził, że wie.) No
właśnie.  Nic  się  w tym kierunku nie  dzieje.  Ja  bym tutaj  chciał  pokazać kilka  slajdów
dotyczących tego internatu, tego budynku. Tylko powiem – tam są dwie części, część jedna
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Piłki Ręcznej i to jest szkoła prowadzona przez Związek Piłki
Ręcznej w Polsce, a druga część to jest internat Zespołu Szkół Technicznych. Prosiłbym może
o zwrócenie uwagi na tych kilka slajdów, a później jeszcze kilka pytań powiem. To jest ta
część budowana czy wyremontowana trzy lata temu w związku z tym, że Szkoła Mistrzostwa
Sportowego się wprowadziła. I tak wygląda z zewnątrz część budynku, to jest z drugiej
strony, to są pokoje, które mają do dyspozycji dziewczyny, dwie osoby mieszkają w tym
pokoju, to jest korytarz, tak wyposażona jest sala komputerowa, pralnia, tu jest stołówka,
może nie stołówka, bo stołówka jest duża, natomiast a tutaj jest łazienka. A to jest ta druga
część, która niestety – ja i interpelacje składałem i tu z Panem Prezydentem jednym i z
drugim od oświaty też rozmawialiśmy bardzo dużo, długo, żeby tą część wyremontować.
Niestety  jedna  część  została  wyremontowana  trzy  lata  temu,  druga  do  dzisiaj  jest
niewyremontowana.  A  chciałbym  tylko  przypomnieć,  że  też  mamy  Szkołę  Mistrzostwa
Sportowego  w  wioślarstwie,  jest  piłka  nożna,  była  Akademia  Piłki  Nożnej,  były  klasy
sportowe piłki ręcznej, gdzie w Zespole Szkół Technicznych od lat 80. piłka ręczna jest chyba
najlepsza w Płocku,  bo wielu reprezentantów Polski  wyszło  z tej  szkoły.  Ostatnio,  żeby
wszystkich nie wymieniać, Syprzak, Kamil Syprzak, który jest teraz w Barcelonie on kończył
tą naszą szkołę z czego jesteśmy bardzo dumni. Ale przejdę już do następnych slajdów. Tak
wygląda ten budynek, z drugiej strony, środek. I tutaj na tym bym się chciał zatrzymać, bo
to już jest ostatni slajd, natomiast w ubiegłym tygodniu, dobrze że Pan wie, ale nic się nie
działo, uczniowie wręcz i rodzice między innymi do mnie to stwierdzenie, przepraszam że
może troszeczkę będę się chwalił, ale tylko Brzeski może coś w tym kierunku zrobić. W nocy
uczniowie spali i oberwała się część sufitu. Zobaczcie,uszkodzony jest laptop, uszkodzone
krzesło i  tylko dzięki  temu, że – to jest na drugim piętrze, sufit  przeciekał – chłopacy
przestawili łóżko swoje, jak by nie przestawili ta wielka bryła sufitu by spadła im na głowę.
Nie wiem jakby to się działo. Nic się w tym kierunku nie robi. Ja troszeczkę czekałem.
Dyrektor milczy, nie wiem czy kontaktował się z Panem Prezydentem, czy boi się i nie chce
mówić o tych problemach. Ja tylko powiem, że w 2013 roku, kiedy remont tej części był, też
nie było pieniędzy na tą część dla dziewczyn ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ja tu bardzo
jestem rad, że jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego, że dziewczyny mogą się tutaj rozwijać,
trenować, bo kilka dziewczyn z Płocka też w tej Szkole Mistrzostwa Sportowego jest. Także
tutaj wielkie dzięki, że płocczanki mogą w tej szkole też się uczyć i korzystać i z hali nowej,
za którą też  Panie Prezydencie  dziękuję,  i  z  dobrych warunków, ale myślę,  że to  jest,
powiem, duże przegięcie, że część wyremontowano, jeszcze raz przypominam – nie było w
tym budżecie zaplanowanych środków na ten remont, a ta druga część do tej pory jest w
takim stanie. Ja bardzo bym prosił, Panie Prezydencie - nie chcę przedłużać - żeby coś z tym
zrobić. Jest projekt i w tym roku czy na następny rok budżetowy, żeby wpisać remont tego
internatu, bo mamy też i medalistów Mistrzostw Świata w wioślarstwie i oni wręcz mówią:
jak może być taka dysproporcja.  Wchodząc do internatu w jednym budynku jest  takie
zróżnicowanie warunków. Dziewczyny mieszkają w takim średnim hotelu, średniej klasy
hotelu,  natomiast  tutaj  jest  to  okropne.  Nie  wiem,  bo  kilkunastu  chłopaków  chce  się
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wyprowadzić już od listopada prawdopodobnie, szukają stancji, bo wręcz się boją. Padają
deszcze, sufit przecieka i w każdej chwili może się powtórzyć taka sytuacja. Nie wiem, czy to
nie powinien się zająć tym nadzór budowlany czy sanepid. Wiem, że sanepid do końca roku
dał już kolejne takie pozwolenie czasowe i zalecił poprawę warunków. Nie wiem co będzie
dalej. To może ja mam tyle. Jeśli jakaś dyskusja będzie albo jakieś pytania to prosiłbym,
odpowiem. A jeszcze jedno. Chciałbym, Panie Prezydencie, żeby tym problemem zająć się,
żeby zająć się na Płockim Edukacyjnym Stole, który będzie chyba 27. teraz. To chciałbym,
żeby wprowadzić punkt dotyczący tego internatu i bezpieczeństwa w internacie, bo że są
takie warunki, to wszyscy wiedzą i ja bym myślę, że tu nie występował, ale jeżeli chodzi już
o zagrożenie życia, tak mi się wydaje, bo to zobaczcie jakie wielkie części tego sufitu, to
trzeba coś zadziałać i to myślę, że błyskawicznie, bo nie ma czasu, żeby nie doprowadzić do
jakiejś tragedii. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Darii
Domosławskiej.

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Ja
w  nawiązaniu  do  otrzymanego  materiału.  Ponieważ  większość  z  nas  to  wzrokowcy,  ja
również  należę  do  wzrokowców,  to  co  przykuło  moje  oczy  w  materiale,  z  którym się
zapoznawałam, to druk wytłuszczony. I ja mimo tego, że Pan Prezydent pięknie przytoczył
nam jak wygląda nasza płocka oświata, pozwolę sobie również zaakcentować pewne słowa:
rozwój,  nowoczesność,  przestronne  budynki,  rozbudowa,  różnorodność  ofert,  brak
zmianowości,  różnorodność programów skierowanych do dzieci  z  różnymi uzdolnieniami,
miejsce  dla  dzieci  wymagających  szkolnictwa  specjalnego.  Bardzo  duży  uśmiech  i
zadowolenie wywołała również analiza uzyskiwanych wyników w nauce przez dzieci. W chwili
obecnej  pozostaje  mi  mieć  tylko  nadzieję,  że  nikomu  nie  uda  się  podstawić
nogi tej prężnie rozwijającej się płockiej oświacie. Mam również nadzieję, że za rok, dwa lub
kilka lat nie będziemy musieli w podobnym materiale czytać słów takich jak: puste budynki,
zwolnienia, niski poziom wyników, zdezorientowani rodzice bądź też dzieci. Chciałam w tym
miejscu podziękować dyrektorom szkół  za sprawne prowadzenie  placówek oświatowych,
nauczycielom za wysoki poziom nauczania, a dzieciom za osiągane wyniki w nauce. 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!
Odniosę się przede wszystkim do budynku internatu „Siedemdziesiątki”. Rzeczywiście, nie
wiem, Państwo na pewno mają pełną świadomość, Państwo Radni mają pełną świadomość,
ja również, że ten budynek wymaga remontu. I rzeczywiście rozmawialiśmy o całym tym
budynku,  nie  tylko  części.  Część  została  wyremontowana,  pozostała  druga  część  tego
budynku od kilku lat. Bo to nie jest tak, że ten budynek uległ degradacji w ciągu roku czy
dwóch. Rzeczywiście on wymaga remontu, tak samo jak remontu albo budowy wymagał cały
szereg przedszkoli. Tak jak powiedziałem – to, że w tym momencie wydaliśmy ponad, dobrze
ponad 50 milionów złotych na remonty i budowę nowych przedszkoli, 50 milionów złotych,
takich środków w ostatnich latach właściwie na takie inwestycje w oświacie po prostu nie
było. Ale, żeby nie było – to nie tylko z naszej strony przedszkola, to także dbałość o
internaty i bursę, bo również internat Małachowianki wymagał – generalnie - zupełnego
remontu, kapitalnego, generalnego. Postanowiliśmy w tym momencie nie tyle remontować
ten internat, co stworzyć szerzej możliwość uczniom szkół średnich i wybudować, a właściwie
adaptować budynek, który pozyskaliśmy – tak można powiedzieć – od PKN Orlen na bursę. I
rzeczywiście  w  tym  momencie  kończymy  ostatni  etap  remontu  budynku  przy  ulicy
Jachowicza, remontu który służy nie tylko jednej szkole, tylko służy wszystkim szkołom
średnim w Płocku i mamy Bursę Płocką. Tam zakończymy remont i w tym momencie, Panie
Wiceprezydencie, ile  jest mniej więcej do dyspozycji  pokoi,  miejsc? (z sali  Pan  Roman
Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „140 miejsc.”)  140 miejsc
jest do dyspozycji wszystkich uczniów szkół średnich w Płocku w tej bursie. Być może takim,
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zanim nie wyremontujemy tego obiektu, drugiej części – tak jak powtórzę – drugiej części
internatu „Siedemdziesiątki”, być może jakimś rozwiązaniem będzie właśnie bursa, gdzie
ostatni etap remontu, ostatnie piętro, kończymy właśnie w tym roku. Więc być może, jeśli ci
młodzi  chłopcy  w  tym  momencie  będą  poszukiwali  miejsca,  to  zamiast  w  internacie
„Siedemdziesiątki”  znajdą  swoje  miejsce  w  Płockiej  Bursie.  Jest  to  jakieś  rozwiązanie.
Natomiast mam pełną świadomość, Szanowni Państwo, że także i ta część internatu wymaga
remontu,  natomiast  ten  remont  to  jest  pewnie  około  2  milionów  złotych.  Przy  tych
inwestycjach,  które  co  roku  realizujemy  w  oświacie,  to  są  kolejne  pieniądze,  które
rzeczywiście  są potrzebne.  Będziemy analizować możliwości  budżetowe, jeśli  tylko takie
możliwości budżetowe na to pozwolą to oczywiście. Przymierzaliśmy się do tego remontu od
wielu lat, realizując remonty także czy budowę innych obiektów. Pan Radny wspomniał o hali
przy „Siedemdziesiątce”, ja już wcześniej nie wspomniałem, bo to inwestycje wcześniejsze,
czyli warsztaty chociażby przy szkołach zawodowych, a więc przy „Budowlance” i „Elektryku”.
Te potrzeby na bieżąco realizujemy. To są nawet nie miliony a dziesiątki milionów złotych,
które inwestujemy w oświacie. To nie znaczy, że nie ma jeszcze innych potrzeb. Ale pewnych
rzeczy  nie  da  się  zrobić  w  ciągu  jednego  czy  dwóch  a  nawet  pięciu  lat,  natomiast
konsekwentnie będziemy je realizowali. I powiem tylko tyle, Szanowni Państwo, że mam
akurat wiedzę na temat tego co się wydarzyło w internacie od rzeczywiście Prezydenta,
przepraszam, od Dyrektora Tyburskiego, a więc tutaj Pan Dyrektor „Siedemdziesiątki” nie
obawia  się  nikogo.  Proszę się  nie  niepokoić,  Panie  Radny.  Współpracujemy na bieżąco,
znamy potrzeby nie tylko jednej szkoły, nie tylko „Siedemdziesiątki”, ale także przedszkoli
poszczególnych,  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  szkół  średnich,  i  na  te  potrzeby
staramy się na bieżąco odpowiadać, reagując także w sytuacjach kryzysowych, bo tutaj
mamy do czynienia z taką, można powiedzieć, sytuacją kryzysową. Dziękuję bardzo.”           
  
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie. 

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Panie  Prezydencie,  oczekiwałam  od  Pana
odpowiedzi  zdecydowanej,  że  podejmiemy  natychmiastowe  działania  w  tym  zakresie,
natomiast  Pan  odpowiada  znowu  wymijająco,  że  pomyślimy,  o  ile  środki  wystarczą  w
budżecie,  zastanowimy  się,  przeanalizujemy.  A  może,  Panie  Prezydencie,  skoro  Pan
powiedział, że planowany remont, który Pan szacuje na 2 miliony złotych tej drugiej części
„Siedemdziesiątki”  będzie  pochłaniał  około  2  miliony  złotych,  to  w  takim  razie  mamy
możliwość dzisiaj na sesji budżetowej rozpocząć w tym roku, zabezpieczyć środki na remont
drugiej części  „Siedemdziesiątki”  przeznaczając 400 tysięcy złotych w tym roku zamiast
zakupu nowych samochodów dla Pana i Pana urzędników. Dziękuję.”      

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę więcej
zgłoszeń.  Szanowni  Państwo,  zatem  poddaję  pod  głosowanie  materiał  pisemny,  który
otrzymaliśmy, dotyczący oświaty miasta Płocka w roku szkolnym 2015/16.” 
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Materiał:  Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny
2015/16,  w  tym  o  wynikach  sprawdzianów  i  egzaminów  zewnętrznych  oraz  nadzoru
pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty został przyjęty przez Radę Miasta
Płocka.
  
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „ Stwierdzam, iż
jednogłośnie  przyjęliśmy  materiał  dotyczący  oświaty.  Przechodzimy  do  kolejnego
punktu.”
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Ad. pkt 5

Pod głosowanie został poddany protokół z obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka, która
odbyła się w dniu 27.09.2016 roku. 

Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty.

Ad. pkt 6  

Pod głosowanie został poddany protokół z obrad XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
Płocka, która odbyła się w dniu 14.10.2016 roku. 

Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Protokół  nr  XXIII/2016  z  obrad  XXIII  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miasta  Płocka  został
przyjęty.

Ad. pkt 7  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do punktu 7 „Podjęcie uchwał w sprawach”, etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.
Tradycyjnie, Szanowni Państwo, połączymy dyskusję nad dwoma pierwszymi punktami
dotyczącymi kwestii finansowych, czyli dyskusję nad drukiem nr 425 – projekt uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-2039
z autopoprawką oraz projekt uchwały na druku nr 426 – projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016, również z autopoprawką. Autopoprawki
otrzymaliśmy na piśmie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jako
pierwsza Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa. Proszę bardzo.”     

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach: 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata
2016-
    2039 (druk nr 425)
oraz
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016 (druk nr
426)

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 425 stanowi załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu. 

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 426 stanowi załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie. 

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Znaczy  Uchwała  Budżetowa,  zmiana  którą
prezentuje w tej chwili Prezydent Miasta Płocka w projekcie, jest wydawałoby się niepozorna,
ale zdejmujemy blisko 25 milionów z wszystkich inwestycji, które są w budżecie bądź z
części. Oczywiście tłumaczenie wczorajsze Pana Prezydenta Terebusa na Komisji Skarbu było
oczywiście, że płatność przesuwamy, że coś się okazało, że jest nie do końca wyjaśnione,
zdejmujemy parkingi w ramach Budżetu Obywatelskiego, bo okazuje się że miał kosztować
mniej,  będzie kosztował około  miliona. W takim takim razie zastanawiam się jakie jest
zaangażowanie Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta Płocka, który nie potrafi planować,
dobrze przeanalizować i  później  mamy zmiany w budżecie,  w jednym budżecie,  na  26
milionów,  bo  nagle  przesuwamy  sobie  na  tak  zwane,  jak  to  często  burzył  się  Pan
Przewodniczący, niewygasy, bo w przyszłym roku będziemy coś tam kończyć, coś płacić, bo
się okazuje, że czegoś Wydział Inwestycji nie zaplanował. Nie wiem, zabieramy 3 miliony
Wodociągom, się okazuje, że nagle Wodociągom nie są potrzebne te pieniądze. Też mnie to
zastanawia przy takim dużym zaangażowaniu inwestycyjnym Spółki Wodociągi. I w zasadzie,
proszę Państwa, z takich największych kwot, które mnie osobiście poza Wodociągami bardzo
wzburzyły, to jest przede wszystkim kolejny raz przekładanie budowy boiska przy Szkole
Podstawowej nr 12 na osiedlu Wyszogrodzka. Zdejmujemy całą kwotę praktycznie, i znów
słyszę, że będzie organizowany przetarg ale w przyszłym roku. 3 miliony dla Wodociągów już
powiedziałam.  Modernizacja  energetyczna  obiektów  użyteczności  publicznej  również
przechodzi  na  przyszły  rok,  aczkolwiek  tutaj  jeszcze  nie  wiadomo  czy  będą  środki
zewnętrzne. Szereg małych inwestycji, które Państwo zauważacie na swoich osiedlach –
myślę  teraz  o,  wymienię  chociażby dwa parkingi,  które  były  na  wniosek mieszkańców:
Norwida 6, na osiedlu Otolińska, na ulicy Otolińskiej, czy na osiedlu Międzytorze na końcu
ulicy  Lachmana przy  Banacha.  Też  nie  są realizowane,  bo na  przykład okazuje  się,  że
projektant znów nie zdążył z wykonaniem projektu i przesuwamy kolejne środki na przyszły
rok, a nie wiadomo czy w ogóle będziemy coś realizować. Trochę jest to zadziwiające, bo
sam Pan Prezydent przyzna, że jest to duża kwota, jeśli chodzi o udział w inwestycjach –
blisko  26  milionów  tylko  w  jednym  dokumencie  zdejmujemy.  Natomiast  rzeczywiście
oceniając w tej chwili sytuację „Siedemdziesiątki”, że w moim przekonaniu Pan Prezydent
miał wiedzę, że dopuszczenie do użytkowania tego budynku było wydane czasowo, tak jak
powiedział Pan Radny Leszek Brzeski, czyli sanepid wydaje decyzję teraz do końca roku, czyli
wiedział Pan, miał Pan wiedzę, że ten budynek jest w bardzo złym stanie technicznym a
jednak  nic  Pan  do  tej  pory  nie  zrobił.  Mało  tego,  bagatelizował  Pan  informacje,  które
do Pana były również przekazywane przez Pana Radnego. I w moim przekonaniu igra Pan ze
zdrowiem i  życiem tych młodych ludzi,  którzy  tam zamieszkują.  I  uważam, że w tym
przypadku przekazywanie lekką ręką 400 tysięcy złotych na cztery samochody zakupowane
do  Urzędu  Miasta  w  sytuacji,  kiedy  występuje  tak  tragiczna  sytuacja  remontowa  w
„Siedemdziesiątce”,  nie  jest  zasadne  na  tym etapie  zakupowanie  samochodu  dla  Pana
Prezydenta i  urzędników a rozpoczęcie remontu internatu „Siedemdziesiątki”,  tej drugiej
części która jest w strasznym stanie technicznym, co mieliśmy możliwość zobaczenia w
dokumentacji zdjęciowej. I oczywiście stosowny wniosek zostanie złożony. To w Państwa
Radnych rękach jest dalsza przyszłość tych młodych osób, które zamieszkują w internacie.
Dziękuję.”

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

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta  Płocka powiedział:  „Zanim poproszę Pana
Wiceprezydenta Terebusa ewentualnie o uściślenie tej informacji, chociaż pytanie właściwie
dotyczyło  tylko jednego czy dwóch tematów związanych z Wodociągami, rzeczywiście 3
miliony możemy przekazać, ale jeśli nie są one dzisiaj niezbędne Spółce, więc wolimy na
przykład nie brać kredytu i te 3 miliony zaoszczędzić i taka jest jak gdyby idea tych 3
milionów.  Rzeczywiście  dziękuję  Wodociągom  przede  wszystkim  za  ich  ogromne
zaangażowanie w realizację nie tylko tego podstawowego zadania jakim jest zaopatrywanie
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mieszkańców  w  wodę  i  odbiór  ścieków  ale  także  prowadzenie  wielu  projektów
inwestycyjnych  -  Panie  Prezesie,  bardzo,  bardzo  dziękuję  –  i  to  wszystko  przy  pełnej
współpracy z miastem. Bo tutaj też robimy to wspólnie, właściwie przy każdej inwestycji
analizujemy czy wówczas na przykład Wodociągi nie powinny zrealizować jakichś swoich prac
tylko po to, żeby na przykład za dwa, za trzy lata nie pruć nowo położonej nawierzchni ulicy,
bo to  by było niegospodarne. Więc tutaj bardzo,  bardzo dziękuję. W przypadku Szkoły
Podstawowej nr 12 Szanowni Państwo to trochę jest tak, że to jest kolejny ten element o
którym  rozmawiamy  za  każdym  razem,  kiedy  mówimy  o  różnego  rodzaju  projektach
rzeczywiście inwestycyjnych w naszej oświacie, bo właściwie także w związku z tym, że
przygotowywaliśmy  się  do  tego  by  sześciolatki  trafiły  do  naszych  szkół  podstawowych
zgodnie z reformą, która miała wejść w życie, weszła a później została odwołana, właściwie
przy  każdej  szkole  podstawowej  powstał  plac  zabaw,  dofinansowany  ze  środków
ministerialnych, mieliśmy własne środki, dokładaliśmy, i właściwie każda szkoła podstawa dla
tych najmłodszych dzieci uczących się w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie podstawowej ma
także  taki  bezpieczny  plac  zabaw.  W  wielu  szkołach  także  remontowaliśmy  bądź
budowaliśmy obiekty infrastrukturalne sportowe i to nie tylko halę o której powiedział Pan
Radny,  ale  także na  przykład boiska przy szkole  przy „Budowlance”,  budując warsztaty
zbudowaliśmy także  boiska  przy  „Budowlance”,  bo  widzieliśmy w tym sens  i  cel.  Tutaj
również w przypadku Szkoły Podstawowej nr 12 przygotowaliśmy projekt  i byliśmy gotowi
do realizacji  już w tym roku, tylko okazało się, że ten projekt nie rozwiąże wszystkich
problemów  „12”,  że  poza  budową  boisk  potrzebne  jest  także,  Szanowni  Państwo,
odwodnienie  całego  terenu.  Bo  nie  sztuką  byłoby  wybudować  boiska,  które  de  facto
wymagałoby na przykład remontów za jakiś czas, bo nie ma właściwego odwodnienia, a jeśli
budujemy właściwe odwodnienie dla boisk to okazuje się, że trzeba także zrobić odwodnienie
dla szkoły, bo ta szkoła również potrzebuje odwodnienia, bo niestety dzisiaj gospodarka
wodna wokół tej szkoły sprawia, że po deszczach po prostu woda stoi w piwnicy. Więc trzeba
przeznaczyć także dodatkowe środki. I rzeczywiście projektant niestety nie wywiązywał się
ze swoich, w tym momencie, terminów, w efekcie będziemy to zadanie realizować, ale z racji
już  zimy  musimy  je  przełożyć  na  rok  przyszły.  Natomiast  wrócę  do  tej  trochę  takiej
demagogii odnośnie samochodów, że Pan Prezydent chce sobie kupić samochody i swoim
urzędnikom jeszcze. Szanowni Państwo, generalnie jedyny samochód jaki został kupiony w
ciągu ostatnich 6 lat za prezydentury Prezydenta Nowakowskiego, jedyny w ciągu ostatnich
6 lat, jest to samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych i tylko ten samochód z
dofinansowaniem PFRON w ciągu ostatnich 6 lat został kupiony do Urzędu Miasta Płocka. Te
samochody, które poza tym są, najmłodszy z nich jest 10-letni, są to w części już bardzo
wyeksploatowane samochody.  Dotyczy  to  oczywiście  nie  tylko urzędu,  dotyczy to  także
niektórych jednostek Urzędu Miasta, a nawet szkół specjalnych, gdzie w pierwszej kolejności
rzeczywiście takie zakupy czynimy. Natomiast rzeczywiście - tutaj jeśli Pan Sekretarz będzie
chciał zabrać głos, Panie Sekretarzu, to może w szczegółach udzielić Państwu informacji, że
te samochody którymi dzisiaj  dysponuje Urząd Miasta Płocka są to samochody, tak jak
powiedziałem, już w dużej mierze wyeksploatowane i trzeba po prostu pomyśleć o wymianie
tego taboru na taki, który nie będzie wymagał także częstych niestety napraw i wtedy koszty
eksploatacji są po prostu również duże. Natomiast w kontekście, Szanowni Państwo, tej
propozycji, bo tak przez chwilę pomyślałem, a co tam, przecież to jeszcze można i pół roku
albo rok jeszcze tymi samochodami pojeździć, tragedii przecież by nie było, najwyżej by się
częściej psuły i trzeba byłoby w ramach remontów więcej do nich dokładać, natomiast akurat
w  tym  momencie  przeznaczenie  tych  środków  niewiele  w  tej  sytuacji  zmieni,  tak  jak
powiedziałem, przede wszystkim dlatego że zanim ogłosimy przetarg, zanim wybierzemy
wykonawcę,  zanim  wejdzie  on  na  budowę,  już  nie  wspominając  o  tym,  że  trzeba
zabezpieczyć środki na całość tej inwestycji, czyli nie tylko na ten rok, ale także na rok
przyszły, to w tym momencie i tak nie będziemy w stanie zapłacić tych środków wykonawcy
w tym roku, czyli one i tak nie zostaną w tym roku te środki wykorzystane, nawet gdybyśmy
– tak jak powiedziałem  - takie działanie podjęli. Pewnie musiałyby być na najbliższej sesji
albo jednej z najbliższych przeniesione na rok następny. Więc z mojej strony propozycja do
Państwa  Radnych  jest  taka,  żebyśmy  rzeczywiście  przy  konstruowaniu  budżetu  na  rok
przyszły  rzeczywiście  zabezpieczyli  środki  na  remont  tego internatu  w budżecie  na  rok
przyszły, nawet kosztem jakiejś inwestycji, która gdzieś jest zaplanowana na przykład w WPF
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a może jeszcze rok, dwa poczekać, bo rzeczywiście ten internat takiej inwestycji i takiego
remontu bez wątpienia wymaga. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Krzysztofowi Krakowskiemu Sekretarzowi Miasta Płocka. 

Pan  Krzysztof  Krakowski  Sekretarz  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję  bardzo.
Szanowni  Państwo,  tytułem uzupełnienia,  bo  trzeba rozmawiać  o  pewnych  faktach –
samochody,  które są w tej  chwili  w dyspozycji  Urzędu Miasta,  to  są cztery pojazdy:
Nissan,  2002  rok,  tutaj  akurat  mały  przebieg,  ale  to  był  samochód  przekazany  w
darowiźnie  od  PERN,  wartość  rynkowa tego  pojazdu  to  jest  około  8  tysięcy  złotych,
natomiast czternastoletni pojazd z przebiegiem 103 tysięcy kilometrów to też nie jest
rewelacja,  tym  bardziej  że  koszty  utrzymania  rosną,  bo  płacimy  wyższe  składki
ubezpieczenia. Poza tym nie chciałbym jakby tutaj, żebyśmy nie popadali w demagogię.
Proszę Państwa, bezpieczeństwo, jak już można nie dbać o bezpieczeństwo urzędników
czy Pana Prezydenta poruszających się tymi samochodami, to proszę mieć na uwadze, że
po drugiej stronie na drugim pasie drogi jest też kierowca i  też są ludzie i  niekiedy
dochodzi do wypadków z powodu stanu technicznego tych pojazdów, chociaż my staramy
się  to  muzeum  jakoś  utrzymywać,  aczkolwiek  kosztuje  nas  to  coraz  więcej.  Škoda
Octavia, rok 2002 i tutaj przebieg 317 tysięcy kilometrów, czyli w zasadzie ten samochód
już jest wyeksploatowany. Volvo 2007 rok, przebieg 314 tysięcy kilometrów i stosunkowo
w  najlepszym  stanie  technicznym  jest  Mercedes  bus  z  2008  roku  –  137  tysięcy
kilometrów.  Tego  samochodu  nie  chcemy  sprzedawać,  chcemy  go  przekazać
jednej z jednostek, które mają takie potrzeby.  Bo proszę zauważyć, że w niektórych
szkołach taki samochód jest potrzebny. Może on nie będzie używany na jakichś dalszych
trasach, ale szkoły dysponują w tej chwili pojazdami z roku 1999, czyli 17-, 18-letnimi.
Nie ma zasadności zakupu może nowego pojazdu. Zobaczymy jak wyjdzie ten przetarg.
Bo chciałbym też zwrócić Państwa uwagę, że kwoty które tam mają być przekazane, to
są kwoty na bazach cenowych sprzed kilku lat. Przypomnę, że Volvo zostało zakupione za
ponad  125  tysięcy  złotych.  My  tutaj  założyliśmy,  że  tej  kwoty  sprzed  9  lat  nie
przekroczymy w przetargu. Jeśli nie, to po prostu nie kupimy tego pojazdu. Natomiast
chciałbym, abyście Państwo uwzględnili, że ustawa o finansach publicznych zmusza nas
do  gospodarnego  i  celowego  wydatkowania  środków.  Ja  nie  widzę  celowości
wydatkowania 6 tysięcy złotych na remont pojazdu, który jest wart 16 tysięcy złotych, a
tak miało miejsce to w ubiegłym roku. Więc bazujmy na faktach. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka. 

Pan  Wojciech  Ostrowski  Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedział:  „Znaczy  ja  tylko  dwa
słowa, jeśli chodzi o Wodociągi. Ja wiem, że Pani Radna wczoraj o to pytała, a ja jej
odpowiadałem, że to nie są środki zabrane tylko przesunięte na rok następny - to po
pierwsze. A po drugie – zawsze Pani Radna zwraca uwagę na zadłużenie i  myślę, że
bardzo  słusznie,  dlatego  też  dawanie  3  milionów,  przekazywanie  w  tej  chwili
Wodociągom, które by musiały te środki ulokować, a my byśmy musieli płacić odsetki od
kredytu, byłoby kompletną niegospodarnością, dlatego też w budżecie na rok następny
są środki w wysokości 5 milionów zabezpieczone dla Wodociągów. Dziękuję bardzo.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Jacek Terebus Zastępca Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni
Państwo! Odnosząc się do słów Pani Przewodniczącej Wioletty Kulpy - dość szczegółowo
odpowiadałem na te pytania w dniu wczorajszym, ale chciałbym w większym gronie, bo
wiem, że nie wszyscy Państwo jesteście w tej komisji. Informowaliśmy Państwa o tym, że
za każdym razem jak siadamy do budżetu, przygotowujemy budżet na rok następny, to nie
myślimy tylko w odniesieniu do danego roku budżetowego ale również uwzględniamy te
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zadania, które mogą na rok następny przechodzić czy w następnych latach być wykonane.
Stąd ten budżet jest tak bardzo budżetem elastycznym i wydaje mi się, że jest to jego
ogromną  zaletą.  Proszę  zwrócić  uwagę  na  sesję  bodajże  kwietniową  na  której
zabezpieczyliśmy środki, przesunęliśmy środki po to, aby móc rozpocząć realizację drugiego
etapu obwodnicy. Tak jest w zdecydowanej większości również w tych zadaniach, które Pani
wymieniła. To znaczy, po pierwsze, informowaliśmy Państwa o tym, że szykując budżet roku
2016 liczyliśmy na  to,  że  konkursy  unijne  zostaną uruchomione.  Gros  pieniędzy,  które
zostaje przesunięte, zaznaczam: przesunięte bo niezabrane, z tego budżetu, który był w
roku 2016, pieniądze nie wypadły,  te zadania nie zniknęły z budżetu. Te zadania będą
realizowane w roku następnym. Spowodowane jest to tym, że konkursy unijne się pojawiły
ale nie mają jeszcze rozstrzygnięcia. Stąd do zadań pewnych nie przystąpiliśmy. A nowa
perspektywa mówi o tym wyraźnie, że zadanie musi być zabezpieczone również w WPF. To
są kamienie milowe, wielokrotnie o tym dyskutujemy, stąd chociażby przez Panią przywołana
w dniu dzisiejszym – tylko się do tego odniosę – efektywność energetyczna obiektów to jest
konkurs,  który rozpoczął  się  w marcu,  nadal  czekamy na jego rozstrzygnięcie.  Jeśli  to
rozstrzygnięcie byłoby w tym roku, to w tym roku te pieniądze byśmy wydatkowali. Podobnie
jest z większością zadań, które w tym budżecie się znalazły. Większość tych zadań albo ma
realizację w tym roku, natomiast płatność z uwagi na końcówkę roku będzie wykonana w
roku następnym, natomiast bardzo wyraźnie zaznaczam – żadne zadanie z budżetu nie
wypadło. Co do kwestii związanej z Wydziałem Inwestycji i Remontów Pani Przewodnicząca
zapewniam Panią, że Wydział Inwestycji i Remontów pracuje właściwie. Tak naprawdę stan
osobowy Wydziału Inwestycji i Remontów nie zmienił się od 6 lat a zadań w ciągu tego czasu
przybyło w stosunku do lat poprzednich, przed rokiem 2011 blisko 30-40%. Prosty przykład
– spójrzmy na Budżet Obywatelski. Być może nie są to duże zadania, ale są to zadania takie
jak każde inne, które wymagają przygotowania pełnej procedury projektowej, przygotowania
tej inwestycji, procedury przetargowej i wszystkich tych czynników, które się na realizację
danego  zadania…  (nieczytelny  głos  z  sali)  czasem tak,  realizację  przetargu,  procedury
przetargowej czasem nawet trzykrotnie, które się na tą inwestycję składają. W związku z
czym Wydział Inwestycji i Remontów czuwa nad tym przygotowaniem dokumentacji. W wielu
przypadkach jest tak, że nie mamy wpływu na projektanta. Zaznaczam też, że nie naszym
zadaniem jest zarabianie na karach. To raczej jest za każdym razem próba ugodowego
rozwiązania w sytuacji, w której projektant się opóźnia. Ale przepisy są takie, że bardzo
często  nie  mamy innego wyjścia.  Natomiast  w większości  tych  przypadków,  w których
zadanie nie zostało zrealizowane jest  to,  to są czynności  zewnętrzne na które zarówno
urzędnicy jak i często projektanci nie mają wpływu. Co do zadań z Budżetu Obywatelskiego
o których Pani powiedziała, o parkingach, które zostają gdzieś przesunięte. A więc jest tak –
pamiętamy, że Budżet Obywatelski proponują mieszkańcy. Nie wymagamy od mieszkańca,
aby  składał  kosztorys  inwestorski,  pewnie  byłoby  to  właściwym rozwiązaniem,  ale  ten
kosztorys składany przez daną grupę mieszkańców, która projekt zgłasza do budżetu, są to
pewne szacunki. Osoba, która składa projekt, nie musi wiedzieć za każdym razem jakie tam
jest uzbrojenie podziemne, jakie są okoliczności zewnętrzne i to często powoduje, że na
etapie już docelowego kosztorysu inwestorskiego ten koszt rozjeżdża nam się z kosztem,
który był  wnioskowany. Oczywiście  pytanie  do Państwa Radnych co w takiej  sytuacji  z
zadaniem zrobić – czy zadanie realizować czy po prostu to zadanie zdjąć. Wydaje mi się, że
nie taka jest idea budżetu, aby je zdejmować stąd też często przy robieniu dokumentacji
projektowej dyskutujemy z wnioskodawcami w jaki sposób zadanie można ograniczyć, a
może nie  można go ograniczyć,  może warto  dołożyć jakieś ciekawe elementy,  żeby to
zadanie  dość  szeroko  odpowiadało  temu  zapotrzebowaniu,  które  mieszkańcy  zgłaszają.
Dlatego jeszcze raz chciałem zaznaczyć – gros tych pieniędzy, efektywność energetyczna
prawie 4 miliony złotych, obwodnice kolejne pieniądze, wszystko to co zarezerwowaliśmy na
wkład własny po prostu jest przesunięte i stąd się robi ta kwota budżetu, o którym Pani
powiedziała. Dziękuję bardzo.”           
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Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Tomaszowi Kominkowi.

Pan  Radny  Tomasz  Kominek  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Szanowni  Państwo!  Przyznam  szczerze,  że  po  wnikliwej  analizie  uchwały  zmieniającej
budżetowej i WPF mam krótkie pytania. Z jednej strony cieszę się, że teraz nie przesuwamy
tych pieniędzy - to są mało kosztowne inwestycje - natomiast z drugiej strony ma pewne
obawy, czy w tym roku jeszcze zdążymy z realizacją tego zadania inwestycyjnego. I à propos
tego  co  przed  chwilą  Pan  Prezydent  Terebus  mówił,  czyli  Budżetu  Obywatelskiego,  ja
dziękuję, że udało się zrobić ogrodzenie przy ulicy Zielonej 40, tam przy przychodni zdrowia,
natomiast jest tam to niefortunne 50 tysięcy, które zostały jeszcze na zagospodarowanie
terenu i kamery przy tym obiekcie. Czy może mamy jakąś zadowalającą odpowiedź w tym
temacie, że faktycznie ten przetarg udał się? - to jest pierwsza rzecz. I druga z tych małych
rzeczy, to mieliśmy takie zadanie inwestycyjne, które bądź co bądź również nie znajduje się
w tej uchwale budżetowej, natomiast też nie widać efektów pracy – mam na myśli 20 tysięcy
i cztery lampy, które mogłyby oświetlić po prostu plac Gromadzki. To tyle à propos uchwały
budżetowej. Natomiast co do WPF to tak naprawdę z wielkim niepokojem przyjąłem na dziś
pewne  trzy  obszary.  Jeżeli  chodzi  o  WPF,  powiem,  to  jest  Dom  Seniora,  w  którym
zdejmujemy w 2017 roku jeden milion i zostaje w 2018 dwa miliony. Rozumiem, że tu jest
pole  do  dyskusji  à  propos  właśnie  tej  zmiany  ustawy  à  propos  oświaty,  natomiast
moglibyśmy już zacząć dyskutować bardzo poważnie na ten temat. Druga rzecz w moim
przekonaniu nie do przyjęcia to jest – zdejmujemy zupełnie kwotę jednego miliona i zostaje
zero złotych z 2017 roku w ulicy Kolejowej oraz to co mnie najbardziej niepokoi – Zielona
2017  –  zero  złotych,  2018  –  zero  złotych.  Natomiast  à  propos  elastyczności  budżetu,
podkreślam: à propos elastyczności budżetu, to wierzę, że wypracujemy jednak wspólne
stanowisko w tym zakresie i z wielkim zadowoleniem przyjmiemy uchwałę budżetową na
2017 rok. Tyle z mojej strony. Dziękuję.”                       

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „To tak Pan Radny nawiązał do tych rzeczy, które
dzieją się na Radziwu. Ja bym chciała też wrócić do Stoczniowca i nie tylko Stoczniowca, ale
jeszcze mam na myśli zoo, bo ze Stoczniowca zabieramy chyba 451 tysięcy i z zoo są…
Słucham? (z sali Pan  Jacek Terebus Zastępca Miasta Płocka powiedział: „Nie zabieramy,
przesuwamy.”)  Dobrze,  przesuwamy.  Zaraz  powiem  dlaczego  przesuwamy,  Szanowni
Panowie. Otóż Urząd Miasta Płocka wszedł w konflikty z wykonawcami. I teraz mamy taką
sytuację, że mamy zamrożone pieniądze i nie wiemy co będzie dalej. Znaczy chyba się
rozumiemy, że weszliście Państwo w konflikt z wykonawcami. Znaczy abstrahuję od zoo, bo
mam swoją jakby wersję wydarzeń, natomiast nie wiem o co chodzi ze Stoczniowcem, że
zamrażamy te  pieniądze  i  później  będzie  dogadywanie,  natomiast  cały  czas  nie  mamy
ogrodzenia  Stoczniowca  i  jest  Budżet  Obywatelski,  gdzie  mieszkańcy  sami  proszą  o
wykonanie ogrodzenia, kiedy to powinno zostać w naturalny sposób zrobione przy okazji
realizowania tej inwestycji. Dla mnie to jest po prostu irracjonalne. Ale to jest moja opinia,
mam do niej prawo. W kwestii, wracając do samochodów, jeśli Państwo, Pan Sekretarz tak
ubolewa, że w takim strasznym stanie technicznym są te samochody, to ja mam propozycję.
Nie wiem, czy Pan Prezydent jest dobrym kierowcą, czy złym kierowcą, nigdy nie jechałam z
Panem Prezydentem samochodem, ale z tego co wiem użytkuje Pan osobiście samochód
służbowy i z tego co widzę jest obdrapany, źle wygląda, być może Pan zbyt dużą prędkością
podjeżdża pod krawężniki, jak często Pana widzę. Może należy bardziej szanować mienie,
które należy do społeczeństwa i wtedy nie mielibyśmy takich problemów, że musielibyśmy
częściej kupować samochody. Natomiast, jeśli powiedział Pan również o tym, że w przyszłym
roku zabezpieczymy środki finansowe na remont tej drugiej części internatu, a ja powiem
taki – ja nie wierzę Panu, że Pan zagwarantuje mi te środki w przyszłorocznym budżecie
2017 roku. Ja wierzę w to, że jeśli te środki zostaną zagwarantowane w tym roku i nawet tak
jak te 26 milionów dzisiejsze, które wiemy o tym doskonale, tak jak Pan Prezydent zarówno
jeden jak i drugi potwierdza, one nie znikają, one przechodzą na rok przyszły, to w takim
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razie chcę, żeby te 400 tysięcy złotych nawet, jeśli rozpoczniemy ten proces inwestycyjny w
zakresie przygotowania tego remontu „Siedemdziesiątki”, to ja chcę żeby, Radni Prawa i
Sprawiedliwości chcą, żeby te pieniądze były zagwarantowane w roku przyszłym, czyli jeśli
wykonawca zostanie wyłoniony, rozpocznie prace w przyszłym roku mu zapłacimy, ale te
pieniądze już będą w budżecie i mamy tą pewność, że one już są. Tak jak te 26 milionów,
które sami Państwo przełożyliście na rok przyszły. Dziękuję. To wszystko. I jeszcze odczytam
wniosek. A i jeszcze jedna kwestia. Jeśli chodzi o wnioski, które radni mogą składać do
budżetu, jeśli nie zwiększają, nie zmniejszają one dochodów, nie zwiększają deficytu, to w
ramach tej samej kwoty można zmienić przeznaczenie przekazania tych środków na inny cel
i tak też to wynika z naszej intencji.  Wykreślić z projektu uchwały zadanie Biura Obsługi
Technicznej i Gospodarczej nr 03/BOT/I/G Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta,
kwota 400.000 złotych zmieniając cel w/w środków na nowe zadanie: Remont internatu
Zespołu  Szkół  Technicznych  w  Płocku  w  zakresie  przygotowania  zadania  i  rozpoczęcia
realizacji. Dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.

Pan Radny  Andrzej Aleksandrowicz  powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Panowie Prezydenci! Trzy kwestie. Pierwsza – wspominana tu już przez radnych cała lista
inwestycji  oficjalnie  przesuwanych  na  przyszły  rok.  Wiele  z  tych  inwestycji  już  było
wymienianych z nazwy, ja nie chcę ich wymieniać. Chciałem jedynie zwrócić uwagę na to jak
Pan  tak  Prezydent  często  się  odwołuje  komentując  słowa  radnych  z  Klubu  Prawa  i
Sprawiedliwości używając słowa demagogia, chciałem zwrócić uwagę na to, że bardzo duża
część tych inwestycji przesuwanych są to inwestycje, które już były zapisywane w budżecie i
w 2014 roku, i 2015, 2016, teraz mają być zapisane w 2017 może w końcu, po przesunięciu
części z nich na 2018, zostaną zrealizowane w 2018, bo będą wybory. I to jest właśnie ta
demagogia,  której  bardzo  często  Pan  Prezydent  używa  przy  konstruowaniu  budżetu
nazywając to elastycznością. Druga kwestia – Budżet Obywatelski. To jest zrozumiałe, Panie
Prezydencie Terebus, że mieszkańcy nie muszą być przygotowani do pisania kosztorysów i
tak dalej i to jest oczywista rzecz. Natomiast są przepisy, regulamin Budżetu Obywatelskiego
i jeśli na przykład mamy w jakimś projekcie inwestycji ograniczenie do 200 tysięcy to ja się
pytam, kto te wnioski weryfikuje, że później wygrywają projekty, które się okazuje, że
koszty są dwa razy wyższe albo jak się słyszy na przykład parking na Chopina 200 tysięcy
projekt,  a  milion  podobno  wykonanie.  Zresztą  rozmawialiśmy  już  o  tym  i  w  latach
poprzednich, były zapewnienia, że będzie większa staranność przy jakby weryfikacji tych
złożonych  projektów,  bo  oczywiście  jeśliby  ten  projekt  przekraczał  w  swoim  założeniu
załóżmy 10%, może 20%, to może by był to niewielki problem, ale jeśli mamy specjalistów
w Urzędzie  Miasta  czy  w  komisji  oceniającej  złożone  projekty,  chyba  powinno  być  to
widoczne, że ten dany projekt on będzie dwa razy droższy, trzy razy droższy i tak dalej.
Zresztą mamy doskonały przykład, po którym już powinniśmy wyciągnąć wiele wniosków, z
pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego, gdzie projekt jest do dzisiaj niezrealizowany na
nabrzeżu wiślanym i który, jak na jednej z komisji w tym miesiącu Pan Skarbnik powiedział,
nie będzie w ogóle zrealizowany. I myślę, że powinniśmy po prostu z większą jakby precyzją
oceniać te złożone wnioski na etapie ich weryfikacji. Jeśli mamy głosować wniosek, którego
kwota  ma  wynieść  przykładowo  200  tysięcy,  do  200  tysięcy,  to  proszę  Państwa  nie
dopuszczajmy do głosowania projektów, które w rzeczywistości kosztują 500 tysięcy, milion,
bo to też nie jest chyba sens Budżetu Obywatelskiego. Jeszcze trzecia kwestia odnośnie tych
inwestycji o które się pytał kolega Tomek na Radziwiu, ja raczej bym się tutaj zapytał Pana
Prezydenta o tą inwestycję znowu na przyszły rok przesuwaną – zbiorniki retencyjne w
Radziwiu, bo wszyscy wiemy, że jeśli to nie będzie zrealizowane, to nie możemy ruszyć też
remontów innych ulic na Radziwiu. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Michałowi Sosnowskiemu.
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Pan  Radny  Michał  Sosnowski  powiedział:  „Być  może  nie  w  temacie  WPF  i  Uchwały
Budżetowej, natomiast chciałbym się odnieść do tej nie wiem czy afery, czy dyskusji na
temat nowych samochodów. Ja pamiętam jak Pani Przewodnicząca udostępniała w mediach
społecznościowych szokujące - w cudzysłowie, bardzo mocne cudzysłowie - artykuły z gazety
Super Express czy tam Fakt o tym, że Marszałek Struzik kupuje limuzyny. I tak później
się okazało, że chodzi o przetarg dzięki któremu Urząd Marszałkowski zakupił – uwaga –
Škody z silnikiem 1,2 z podstawowym wyposażeniem. Ja wiem, że Pani by prawdopodobnie
była zadowolona, gdyby niektórzy samorządowcy jeździli konno, natomiast dajmy spokój z
tym populizmem – jeżeli auta są wiekowe i zniszczone to po prostu trzeba je wymienić i tyle.
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! Ja na
kilka  pytań  postaram  się  odpowiedzieć  zaczynając  może  od  ostatniego  w  kontekście
zbiorników retencyjnych. Podobnie jak w przypadku wielu projektów także i ten związany
jest z - w tym momencie - niemożnością pozyskania środków unijnych. Jest to jeden z tych
projektów na które chcemy pozyskać środki unijne i wtedy będzimey mogli go realizować. I
tutaj idąc tym tokiem istnienia dalej – rzeczywiście od tego jest zależna realizacja wielu ulic
na osiedlu Radziwie. Chcemy je realizować, Panie Przewodniczący, chcemy je realizować,
będziemy o tym przy okazji budżetu rozmawiać, natomiast punktem wyjścia, pierwszym
punktem są rzeczywiście te zbiorniki retencyjne, bo one są jak gdyby pierwszym elementem
do realizacji, który pozwoli nam wejść po prostu w ulicę Kolejową, ulicę Zieloną również,
natomiast trzeba je najpierw zrealizować. I tutaj jest ten problem, Szanowni Państwo. Koszt
tych zbiorników, gdybyśmy mieli je sami realizować, pewnie przekraczałby kilka… ile?…  dwa
miliony  złotych  jest,  dokładnie,  a  więc  dokładnie  remont  internatu.  I  możemy  w  tym
momencie dyskutować przy okazji budżetu co będzie miało w tym momencie priorytet. Za
każdym razem Państwo są, podobnie jak ja, w tej samej sytuacji. Pani Radna mówi, że to w
ogóle jest skandal, kuriozalne i z mównicy tutaj używa mocnych słów mówiąc, że ogrodzenia
na  Radziwiu  nie  zrobiliśmy  Stoczniowca.  Przepraszam,  rzeczywiście,  może  rzeczywiście
powinniśmy zrobić, tylko to ogrodzenie tego terenu, który jest dosyć rozległy, kosztowałoby
znowu kilkaset tysięcy złotych. (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ale teraz
Budżet Obywatelski chce to wprowadzić.”) Akurat w przypadku, akurat Pani Radna, jeśli
dobrze pamiętam, to ten projekt nie został wybrany (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa
powiedziała: „Ale był.”), ale nie został wybrany przez mieszkańców, wybrane zostały inne
projekty i w tym momencie akurat ten projekt w tym kształcie nie został wybrany. Więc tutaj
już po raz kolejny mógłbym się odnosić. Te inwestycje nie są absolutnie wykreślane. One są
przesuwane w dużej mierze ze względu na to, że jeszcze konkursy albo są w trakcie albo
dopiero będą ogłaszane, będziemy aplikować o pieniądze unijne i WPF, jak Państwo pewnie
dokładnie przejrzeli  na rok przyszły i  rok 2018 mniej  więcej środki  inwestycyjne,  które
chcemy przeznaczyć na realizację wielu projektów inwestycyjnych są to środki rzędu 200-
kilkudziesięciu milionów złotych. A więc to jest skala rzeczywiście działań z którymi chcemy
zmierzyć się w najbliższych latach, żeby jak najlepiej - i tutaj ten priorytet będą miały te
wszystkie inwestycje, gdzie pozyskamy środki unijne - wykorzystać tę szansę jaką daje nam
obecność  w  Unii  Europejskiej.  Szanowni  Państwo,  w  kontekście  weryfikacji  projektów.
Rzeczywiście problem jest taki, że Prezydent Nowakowski stara się tam gdzie są jakieś
wątpliwości i te wątpliwości zgłasza Wydział Inwestycji i Remontów, czy Wydział Inwestycji
Prezydent Nowakowski mówi: jeśli są wątpliwości to rozstrzygajmy je na etapie weryfikacji
na korzyść mieszkańców. Tak, Panie Radny, to moja wina. To moja wina, że na etapie
weryfikacji jeszcze nie sprawdzamy na przykład czy pod danym terenem, gdzie chcemy
zrobić parking nie idzie czasem gazociąg. I rzeczywiście to jest fakt. To jest przykład o
którym Pan Radny mówi. Tego nie widać było i na etapie weryfikacji tego nie sprawdziliśmy.
Po  etapie  weryfikacji  okazało  się,  że  żeby  tam zbudować  parking  trzeba  przebudować
gazociąg. Stąd rzeczywiście realizacja takiego projektu, jeśli mamy go zrealizować, będzie
dużo bardziej kosztowna niż wynikało to kilka miesięcy wcześniej. I być może rzeczywiście
jest to wina Prezydenta Nowakowskiego, że kiedy są wątpliwości stara się je rozstrzygać na
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rzecz mieszkańców. I to byłoby, jeśli chodzi o mnie tyle. Jeszcze Pan Wiceprezydent Terebus.
Dziękuję.”     

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Jacek Terebus Zastępca Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, ja bym chciał
tylko jeszcze uzupełnić jedną informację odnośnie ogrodzenia Stoczniowca. Tam ogrodzenie
istnieje,  tylko jest  stare.  Na całości  ogrodzenie  istnieje.  Dostawiliśmy w tym roku przy
realizacji boiska bramę wjazdową plus to ogrodzenie od ulicy Kolejowej. Ale to ogrodzenie
jest po prostu stare. Koszt ogrodzenia, zaznaczam, ten projekt to nie jest znowu zwykłe,
proste boisko, które można ogrodzić sobie siatką. To boisko nosi znamiona stadionu i musi
być wykonane w odpowiedniej technologii i też przeciwdziałania wandalizmowi i tak dalej, i
tak dalej, i koszt tej dokumentacji, którą mamy na dzień dzisiejszy, to jest milion złotych. W
związku z czym dostawiliśmy to czego brakowało, jeśli chodzi o to ogrodzenie, natomiast
cała reszta – zastanawialiśmy się czy remontować stare, czy jakimiś innymi może siłami
spróbować  oczyścić  to  ogrodzenie  i  tylko  wymalować,  żeby  jeszcze  trochę  posłużyło.
Natomiast mamy co do tego obiektu gdzieś w przyszłości kolejne plany. Myślimy też o boisku
trawiastym i kolejnych działaniach na tym boisku, dlatego należałoby tych pieniędzy nie
wydawać w tej chwili a być może w przyszłości zaplanować kolejne działania. Odnosząc się
do tych kwestii à propos Stoczniowca, pieniędzy o których Pani powiedziała – 450 tysięcy,
które są przesuwane i zoo, to jest milion – bodajże – siedemset tysięcy złotych. Drodzy
Państwo, nie szukamy konfliktu. Ja przypominam tylko, że zarówno Stoczniowiec jak i zoo,
obydwa  te  zadania  zostały  zrealizowane,  wykonane,  natomiast  po  drodze  zdarzyła  się
sytuacja, że wykonawcy odstąpili  od umowy bądź to my odstąpiliśmy od umowy. Bo w
jednym przypadku było  tak,  w drugim było  inaczej.  Natomiast  w sytuacji  w której  nie
widzimy postępu pracy na budowie - to jest też odpowiedź i wizytówka tego w jaki sposób
Wydział  Inwestycji  i  Remontów  pracuje,  realizuje  zadania  -  po  prostu  reagujemy.
Moglibyśmy tu dzisiaj spotkać się i moglibyście Państwo mówić, że na zoo mamy konflikt,
narastający  problem  a  to  zoo  zostało  zrobione  i  oddane.  Podobnie  jest  w  przypadku
Stoczniowca. W przypadku Stoczniowca trwa proces, bo odstąpiła, jest to firma KBUD, ja
Państwa o tym informowałem, sam osobiście już byłem na jednej ze spraw sądowych, to jest
firma w teczce, która w ten sposób - brzydko powiem - załatwiła nie tylko samorząd płocki,
ale  postąpiła  podobnie  w przypadku  również  innych samorządów.  A zatem bronimy tu
interesów gminy. A jeszcze raz zaznaczam – zadania zostały wykonane. Co do Kolejowej,
Zielonej, Panie Radny – te zadania na dzień dzisiejszy zniknęły, w uzupełnieniu tego co
powiedział  Prezydent,  ale  proszę  też  zwrócić  uwagę,  że  w  WPF  mamy  zabezpieczone
pieniądze  na  realizację  obwodnicy,  tak,  więc to  są  duże środki,  które  trzeba było  tam
zarezerwować.  To zadanie  nie  wypadnie.  Ono jest  przesunięte  gdzieś w naszym planie
inwestycyjnym,, którego Pan na dzień dzisiejszy nie widzi tego WPF najkrótszego, natomiast
jeśli wykonamy zbiorniki retencyjne, które rzeczywiście stanowią tutaj clou tej inwestycji, to
będziemy mogli z tymi zadaniami wrócić i – uwaga – zależą od konkursów, to po pierwsze, a
po drugie jak będziemy wiedzieli czy dostaliśmy pieniądze na obwodnicę myślę że wtedy,
à propos tej elastyczności, będziemy też dyskutować o wprowadzeniu tych zadań ponownie
do budżetu. Jeszcze kontynuując co do Domu Seniora ja myślę, że to dyskusja, która pewnie
jest przed nami,  związana bardziej  z  wykorzystaniem budynków oświatowych, które na
Radziwiu  funkcjonują, dlatego tylko w jednym roku pieniądze zniknęły. Co do Zielonej 40,
Panie Przewodniczący, przetarg został rozstrzygnięty, wykonawca jest wprowadzany w tej
chwili na  budowę, zadanie zostanie zrealizowane. To co do Zielonej 40. W przypadku Parku
Gromadzkiego i tych 20 tysięcy powtórzyliśmy bodajże trzy przetargi i nie udało się, w
związku z czym nadal jest to przed nami. Aczkolwiek też myślimy tam w trochę szerszym
kontekście. Być może w ramach jakichś oszczędności przetargowych w przyszłości zrobimy
większy zakres, bo też przyglądaliśmy się, że nie do końca te cztery latarnie załatwiają nam
cały problem. I to chyba wszystkie te pytania, które Państwo zadaliście. Dziękuję bardzo.”    
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Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka. 

Pan  Wojciech Ostrowski  Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ja  tylko,  jeśli  chodzi  w
nawiązaniu do tego, co mówił Wiceprezydent Terebus chciałbym dodać, że właśnie na tej
obwodnicy zablokowane to jest 25 milionów złotych środków własnych, które można by było
przeznaczyć na różnego rodzaju inwestycje i część z tych inwestycji, która jest przesunięta,
tak jak Państwo widzą, w WPF na lata 2018-2019 to jest główny powód właśnie to. Jeżeli
tylko się rozstrzygnie ten konkurs myślę że to jest pewnie styczeń, może luty, to wrócimy do
podzielenia  kolejnych  20  milionów  czy  ponad  20  milionów  tego  co  mamy  dzisiaj
zablokowanego na obwodnice i to jest, myślę, istotny problem. To jest też problem, bo tu
Państwo  też  mogą  zobaczyć,  jeśli  chodzi  o  tą  „Siedemdziesiątkę”  w  WPF,  to  było
zaplanowane na 2017-2018 i pewnie tak, znaczy inaczej, i tak to zostanie pewnie wykonane.
Problem jest tylko, że w tej chwili musieliśmy jakby przez ten konkurs, gdzie ruszyliśmy z
drugim etapem jakby obwodnicy blokujemy środku roku 2017 i to powoduje właśnie te
przesunięcia,  do  których  w  większości,  myślę,  wrócimy pewnie  na  sesji  lutowej,  może
marcowej najpóźniej, po rozstrzygnięciu tego konkursu. Dziękuję bardzo.”  

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

Pan  Radny  Tomasz  Kominek  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Szanowni Państwo! Pozostając w tym duchu, po pierwsze, bo Prezydent mówił o inwestycji,
czy Zielona jest bardziej potrzebna czy remont tego internatu o którym tu kolega naświetlił
nam cały stan, kolega radny - bez żadnych wątpliwości całym sercem i oczywiście poprzemy
wniosek Prezydenta jako klub biorąc pod uwagę konstrukcję czy budżet w przyszłym roku.
To  w  ogóle  nie  podlega  dyskusji.  To  jest  oczywista  oczywistość,  że  to  powinno  być
wyremontowane. Po drugie – ja również ubolewam, że to ogrodzenie na Stoczniowcu nie
zostało wybrane przez społeczeństwo, bo wtedy nie mielibyśmy tej dyskusji po prostu na
dziś. Chyba tam jest około 250 głosów jedynie dostał ten projekt i faktycznie około 800
tysięcy jest potrzebne na realizację tego ogrodzenia. Niemniej jednak bardzo dziękujemy za
tę część tu od strony Kolejowej tego ogrodzenia, bo to faktycznie wizualnie to jest niebo a
ziemia  porównując  to  co  było.  Trzeci  temat,  to  doskonale  zdajemy  sobie  sprawę  –
przynajmniej ja sobie zdaję sprawę – że te dwa główne projekty, które zostały przygotowane
przez miasto, czyli mam na myśli finansowanie zewnętrzne projekt obwodnicy i projekt, tak
on  się  nazywa,  rewitalizacji  nabrzeża  wiślanego,  to  są  dwa  naprawdę  bardzo  dobrze
przygotowane  projekty,  jeżeli  chodzi  o  pozyskanie  tych  środków  zewnętrznych  z  Unii
Europejskiej, natomiast i tu chciałbym przeskoczyć właśnie do tej ulicy Zielonej. Faktycznie
mówimy teraz czy próbujemy powiedzieć, że ulicę Zieloną da się tylko wtedy potraktować
jako  proces  inwestycyjny,  jeżeli  będziemy  mieli  te  zbiorniki,  zgadzam  się,  natomiast
przypominam  wszystkim  tu  obecnym,  że  istnieje  coś  takiego  jak  wieloetapowość  tej
inwestycji.  Jestem przekonany,  że  jak  wrócimy do  dyskusji,  to  pierwszy etap  tej  ulicy
Zielonej damy radę wykonać bez tych zbiorników, a na zbiorniki możemy również pozyskać
pieniądze  z  środków  zewnętrznych  i  nic  naprawdę  nie  stanie  się,  jeżeli  w  2017  roku
wejdziemy  na  ten  proces  inwestycyjny  a  drugim  etapem  będą  na  przykład  zbiorniki
retencyjne i 2019 rok kontynuacja procesu na samej oczywiście ulicy. Proszę wziąć to pod
rozwagę a ja jeszcze w stosownym czasie po prostu w pewien sposób zreferuję to Państwu i
całemu zarządowi, jeżeli będę miał taką okazję. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Joannie Olejnik.

Pani Radna  Joanna Olejnik  powiedziała: „Panie Przewodniczący, ja się chciałam odnieść
jeszcze  do  wniosku  złożonego  przez  Radną  PiS.  Według  mnie  i  ustawy  o  finansach
publicznych  to  tylko  organ  wykonawczy  ma  kompetencje  do  inicjowania  zmian  już  w
uchwalonym budżecie, więc prosiłabym o sprawdzenie tego.”      
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Darii Domosławskiej.

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Dla
mnie  zawsze bezpieczeństwo będzie  priorytetem i  to  bez  względu na to  kogo ma ono
dotyczyć. Myślę, że tutaj wszyscy usłyszeliśmy z ust Pana Prezydenta informację, że jeżeli
chodzi o bezpieczeństwo uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego to padła deklaracja, że
miejsce w Bursie Płockiej ci uczniowie mają zapewnione. Natomiast biorąc pod uwagę czysto
ekonomiczne  względy  myślę,  że  każdy  racjonalnie  myślący  właściciel  samochodu  taką
decyzję podjąłby, czyli wymienił na nowy. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Iwonie Jóźwickiej.

Pani Radna  Iwona Jóźwicka powiedziała: „Szanowni Państwo, ja mam jeszcze takie
zapytanie w imieniu mieszkańców Skarpy dotyczące Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy
złożyli  projekt  dotyczący  remontu  chodnika  Słowackiego  i  Asnyka,  był  pozytywnie
rozpatrzony, 100 głosów zyskał i co się z nim stało, ponieważ w ogóle został zdjęty?”   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Jacek  Terebus Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Pani  Radna,
odpowiemy szczegółowo. Wydaje mi się, że część tego chodnika nie była po prostu na
terenie miejskim. Budżet Obywatelski ma te swoje zasady. Przede wszystkim badamy na
jakim terenie jest zlokalizowana dana inwestycja. I jeśli to jest teren wspólnoty, a często
przy  tych  projektach  drobnych  –  myślę  o  chodnikach,  miejscach  postojowych  –
mieszkańcy  nie  mają  takiej  wiedzy.  W  regulaminie  bodajże  mogą  sprawdzić,  mogą
przyjść, zapytać, nie każdy to robi, natomiast nie dopuszczamy tych projektów, które
znajdują się poza terenem gminnym. Dziękuję.”        

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Chyba  nie  widzę  więcej  zgłoszeń  ze  strony  Państwa  Radnych,  zatem przechodzimy  do
kolejnego punktu.(...)” 

3. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa
oraz realizacji  projektu pt.  „Sprawność – kompetencja – satysfakcja –
wysoka  jakość  obsługi  klienta  w  pięciu  JST  z  regionu  płockiego  i
gostynińskiego”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja
Rozwój  2014-2020,  Działanie  2.18  Wysokiej  jakości  usługi
administracyjne (druk nr 418)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 418.

4.  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  na  czas  nieoznaczony  lokalu
użytkowego  przekazanego  do  dyspozycji  Centrum  Widowiskowo-
Sportowego Jednostka Budżetowa (druk nr 419) 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 419.
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5. przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie
Miasta Płocka na 2017 rok” (druk nr 420)

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! Ja tylko chciałem potwierdzić, że dostaliście Państwo
autopoprawkę na piśmie i chciałem potwierdzić, że to jest autopoprawka do uchwały.
Dziękuję.”
(autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 420 stanowi załącznik
nr 11 do niniejszego protokołu) 
 
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Czy  do  tego  dokumentu  jakieś  pytania,  wątpliwości?  Nie  widzę,  dziękuję,
przechodzimy do kolejnego punktu.(...)”  

6.  wydzierżawienia  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność
Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jędrzejewo (druk
nr 421)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 421. 

7.  nabycia  przez  Gminę-Miasto  Płock  w  formie  darowizny  prawa
własności  niezabudowanej  nieruchomości  położonej  w  Płocku  przy  ul.
Rybaki,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  pod  numerami
1/11, 1/12 oraz 1/13 o łącznej pow. 4,4770 ha, stanowiącej własność
Skarbu Państwa (druk nr 422) 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy do tego
dokumentu  ktoś  z  Państwa  Radnych  chciałby  zabrać  głos?  W  międzyczasie  powiem
Państwu, iż  wpłynął wniosek od mieszkańca Płocka, od dwóch mieszkańców Płocka o
udzielenie  głosu  w  tym  punkcie  –  od  Pana  Pawła  Stefańskiego  i  Pana  Jerzego
Skarżyńskiego. Przegłosuję te wnioski po dyskusji ze strony Państwa Radnych. Proszę
bardzo, jako pierwsza Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa.”  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.

Pani Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Dziękuję bardzo. Czy mogę prosić o włączenie
mikrofonu,  bo  jest  niewłączony?  Wcisnąć,  dobrze,  wcisnęłam.  Dziękuję  bardzo.  Panie
Prezydencie, dziękuję za dobrą radę. Proszę mi powiedzieć czy dzisiaj miał Pan przed sesją
konferencję prasową? Dobrze. Czyli tak, zorganizował Pan dzisiaj konferencję prasową na
temat inwestycji i jak mniemam w swojej zawartości objął Pan również inwestycje, które są
objęte  planem rewitalizacji  naszego  miasta.  I  zastanawiam  się  nad  jednym,  ponieważ
uchwała w swej treści zawiera przejęcie trzech działek od Skarbu Państwa, które obejmują
również plany rewitalizacji naszego miasta – mówię o nabrzeżu wiślanym. I teraz jak to jest
możliwe, że Pan na tej konferencji ogłasza wszystkim jakie będą inwestycje realizowane i w
jakim kształcie a został powołany zespół do spraw rewitalizacji miasta Płocka, który dopiero
jest na etapie opiniowania. Z tego co pamiętam w czwartek ma się odbyć spotkanie z
udziałem mieszkańców Płocka podsumowujące między innymi program rewitalizacji miasta
Płocka, konsultacji i w związku z tym zastanawiam się nad jednym. Konsultacje to taki pic na
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wodę  fotomontaż  w  mieście  Płocku  przez  Pana  organizowane,  bo  jeśli  prowadzimy
konsultacje to jak może Pan organizować konferencję i  mówić już o pewnych rzeczach
oczywistych, które według Pana będą realizowane, to po co Pan powoływał ten zespół ds.
rewitalizacji, który miał między innymi zajmować się tą tematyką a jeszcze nie zakończył
swojej pracy a już Pan mówi o tym co będzie realizowane. Dla mnie to jest jakaś paranoja.
Nie wiem o co tutaj chodzi tak naprawdę. Bo oczywiście Pan będzie mówił wszem i wobec, to
tak  jak  było  z  płatnymi  strefami  parkowania  –  Pan  konsultacje  prowadził.  A  też  się
zastanawiam, skończę tylko tę myśl o płatnych strefach parkowania,  że oczywiście Pan
prowadzi konsultacje, mieszkańcy wyrażają zgodę, ale ja byłam, tylko nie byłam na jednym
spotkaniu w sprawie wprowadzenia płatnych stref parkowania, to na pewno była bardzo
mała grupka osób, która uczestniczyła i Pan na podstawie tych opinii wniósł pod obrady
projekt uchwały mówiący o tym, że mieszkańcy chcą płatnych stref parkowania w mieście
Płocku. To jest absurdem, bo ja spotykam się z głosami wręcz przeciwnymi. I zresztą nawet
mieszkańcy  są  zdezorientowani,  bo  nawet  nie  wiedzą,  kiedy  wejdą  te  płatne  strefy
parkowania, bo nawet tego Państwo nie potraficie wprowadzić normalnie. I teraz wracając do
tego projektu uchwały i sprawy związanej z programem rewitalizacji naszego miasta. Jak to
jest możliwe, że Pan ogłasza coś bez konsultacji, bez zakończenia pewnego procesu i bez
porozmawiania o ostatecznych wnioskach zespołu, który został powołany właśnie do tego
tematu. Ja tego po prostu nie rozumiem. I Pan jako samorządowiec popełnia kardynalny
błąd. Mówi Pan, że jest Pan otwarty, ale z drugiej strony ma Pan paluszki złączone. I teraz,
to jeszcze jest jedna kwestia o której chciałam się dopytać, bo były rozmowy na ten temat
ale nie zakończono – czy ostatecznie Pan Paweł Stefański nie został powołany do tego
zespołu  i  proszę  powiedzieć  jakie  jest  ostateczne  rozstrzygnięcie,  z  jakiego  powodu.
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, zanim
oddam głos Panu Wiceprezydentowi, który też – tak się składa – że był na tej konferencji,
chciałbym poinformować Państwa, pewnie media też już albo to zrobiły albo zrobią,  że
sprawa dotyczyła bardzo szeroko inwestycji i wniosków, które o środki unijne już złożyliśmy
i te, które przygotowujemy do złożenia w listopadzie i grudniu. A więc one są na różnym
etapie realizacji. Część z nich, niewielka na razie, ale już jest po podpisaniu nawet umowy i o
tym dziennikarze informowali także na bieżąco, część jest na etapie oceny formalnej, część
na etapie oceny już merytorycznej, natomiast część konkursów dopiero jest ogłoszona i na
przykład jeszcze do 30 listopada albo do końca grudnia będziemy te wnioski składać. Więc są
one  na  etapie  dopiero  przygotowania.  Zapewne  jednym  z  elementów  są  tutaj  także
konsultacje społeczne, więc to się dzieje, jedno nie wyklucza drugiego, Pani Radna. To nie
jest jakaś paranoja. Przynajmniej nikt, jeśli chodzi o prezydenta czy wiceprezydentów w
żadną paranoję na pewno tutaj nie popada i da się to zrozumieć. Panie Wiceprezydencie,
bardzo proszę.”        

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Wysoka Rado! Pani
Przewodnicząca! Postaram się odnieść jak najkrócej do tego, aczkolwiek myślę, że to jest
dobry  temat,  żebyśmy  podyskutowali  na  temat  gminnego  programu  rewitalizacji  i  na
komisjach,  i  prosiłbym,  aby  Pani  najpierw  rozpoznała  ten  temat  dobrze  a  potem
występowała  publicznie  i  opowiadała  takie  rzeczy  i  radnym i  mieszkańcom,  dlatego  że
Gminny Program Rewitalizacji to nie jest dokument, którego konsultacje zaczęły się tylko i
wyłącznie w ostatnim miesiącu. Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem nad którym
pochyliliśmy się od samego początku, od 2015 roku. Gminny Program Rewitalizacji zawiera
tylko niewielką część nabrzeża. W zdecydowanej większości, gdyby Pani Radna sięgnęła do
tego dokumentu, zawiera również osiedla, które wskazaliśmy wspólnie z mieszkańcami jako
osiedla zdegradowane, a także osiedla do natychmiastowej interwencji. Tych osiedli  jest
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pięć. Z tymi mieszkańcami rozmawiamy od roku 2015 regularnie na spotkaniach konsultując
co na danych osiedlach zrobić. Ba, mało tego, Państwo Radni wprowadziliście do budżetu
koncepcję  na  osiedle  Dobrzyńska,  odbyliśmy  spotkania  z  osiedlem  Dobrzyńska,
dyskutowaliśmy, spotykaliśmy się w soboty w „Budowlance”. Niestety Pani tam nie widziałem
na  tych  spotkaniach,  zresztą  na  innych  również.  W każdym razie  dyskutowaliśmy nad
koncepcją jak to osiedle, jakie inwestycje konieczne są, żeby to osiedle ożywić. Podobnie
Państwo przyjęliście koncepcję, wniosek budżetowy o to, aby robić kolejną koncepcję na
kolejne osiedle zdegradowane. Chciałbym bardzo mocno powiedzieć i będę dyskutował z
każdym kto w taki sposób będzie o tym mówił, w zakresie rewitalizacji w ciągu tych dwóch
lat  wydarzyło  się  bardzo  dużo.  Nie  robiliśmy  tego  sami.  Robiliśmy  to  wspólnie  z
mieszkańcami. Pierwsze konsultacje GPR odbyły się na etapie, kiedy Towarzystwo Naukowe
Płockie prowadziło nam opracowanie, które z tych terenów o których powiedziałem, z tych
osiedli są osiedlami zdegradowanymi, w których wymagana jest interwencja natychmiastowa
i  w  jaki  sposób  je  zaplanować.  Wszystko  to  po  to  robiliśmy  i  wielokrotnie  Państwa
informowałem dlaczego – dlatego że Lokalny Program Rewitalizacji  skończył się w roku
bodajże 2013, trzeba było wykonać aktualizację i przystąpiliśmy, podjęliśmy decyzję, że
skoro wchodzi nowa perspektywa unijna na tamtym etapie to napiszemy nie LPR tak zwany,
tylko  Gminny  Program  Rewitalizacji.  A  dlaczego  –  dlatego,  że  również  weszła  ustawa
rewitalizacyjna. I teraz przechodząc do Komitetu Rewitalizacji, o którym Pani powiedziała.
Komitet Rewitalizacji jest ciałem, które ukonstytuowało się, bo dała nam na to możliwość
właśnie ta ustawa. Ale wszyscy ci ludzie, ci społecznicy, ci ludzie z którymi rozmawialiśmy na
spotkaniach w zakresie rewitalizacji byli. Organizujemy spotkania na kolejnych osiedlach,
przechodzimy się po tych osiedlach. W sobotę, bodajże dwa tygodnie temu, odbyło się
spotkanie na osiedlu Stare Miasto. Osiedle Dobrzyńska – zrobiliśmy, w moim odczuciu, super
koncepcję, którą przyjęli również mieszkańcy. Tu notabene szkoda, że z tego osiedla nie
wpłynęły, bo to był bardzo moment, żeby z tej koncepcji wydobyć pewne projekty. Ja o tym
informowałem, prosiłem mieszkańców, żeby złożyli  poszczególne projekty na przykład w
Budżecie Obywatelskim, dlatego że ta koncepcja dotknęła tego osiedla o czym Państwo  i
wiele osób mówi,  osiedla  które,  mówiąc o zrównoważonym rozwoju, tak, osiedla  które,
trudno to zrozumieć, ja akurat to rozumiem, ale trudno to zrozumieć, osiedla które ma
wszystko, bo ma wodę, kanalizację, oświetlenie, chodniki i lampy. Są jeszcze w mieście takie
osiedla, które tego nie mają, co nie oznacza, że takich osiedli dotykać nie chcemy swoją
pracą.  Stąd wspólnie  określiliśmy jak  ta  koncepcja  z  mieszańcami  ma wyglądać,  gdzie
zlokalizować  miejsca  parkingowe.  Architekt,  który  koncepcję  na  nasze  potrzeby  zrobił,
policzył dokładnie co do jednego samochody, które parkują w porze dziennej, popołudniowej
i  nocnej,  zaplanował  miejsca  parkingowe,  dookreślił,  które  tereny  są  terenami
wspólnotowymi,  na  których  terenach  można podjąć  jakąś  interwencję,  gdzie  trzeba  by
podjąć interwencję szerszą związaną na przykład z dodzieleniem terenów. Zaplanowaliśmy
na tym osiedlu problem… rozwiązaliśmy problem związany z altankami śmietnikowymi o
które bardzo często Państwo wnioskujecie, że nie można ich zlokalizować, jest uciążliwa, bo
śmierdzi  i  tak dalej.  Te wszystkie rzeczy dość szczegółowo zostały opracowane. Zostały
wskazane na  tym osiedlu chociażby miejsca do rekreacji. Zaplanowaliśmy tam tak zwany
central park. Okazuje się, że nawet na takim osiedlu niewielkim można zlokalizować miejsce
dla  rekreacji  wykorzystując  istniejącą  zieleń,  dokładając  ścieżkę  rowerową,  małą
architekturę, kilka ławeczek po to, żeby ludzie odpoczywali, żeby dzieci jeździły na rolkach
na rowerkach, aby można było też w tym miejscu spędzać właściwie czas. I mógłbym tak
godzinami,  bo tych osiedli  dotykamy kolejnych… w taki  sam dotykamy kolejne osiedla.
Dotykamy osiedle Skarpa, bo ta koncepcja jest opracowywana. Za chwilę jak będziemy mieli
pierwsze wyniki analizy wyjdziemy do mieszkańców, będziemy o nich z nimi dyskutować, tak
jak i na osiedlu Dobrzyńska. Za chwilę będzie to osiedle Radziwie. I to nie jest robione bez
udziału mieszkańców. Całe te dwa lata pracowaliśmy wskazując te tereny. Oczywiście jest w
tym, w Gminnym Programie Rewitalizacji, również osiedle Stare Miasto i Kolegialna. Tu też
dyskutujemy w jaki  sposób najlepiej tego dotknąć, w jaki  sposób najlepiej wydatkować
środki,  a  może  je  pozyskać  i  na  co  byśmy  mogli  to  zrobić.  I  to  co  dziś  rano  było
na  konferencji,  co  informowaliśmy,  powiedzieliśmy  prasie  o  tym,  że  pracujemy  nad
rewitalizacją nie tylko nabrzeża.  Zaznaczam – w Gminnym Programie Rewitalizacji  tego
nabrzeża jest naprawdę niewiele. Ale mówimy o tym, że chcemy pozyskać pieniądze na plac
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Obrońców Warszawy, chcemy pozyskać pieniądze na plac Nowy Rynek. Poza tym co do
rewitalizacji i Komitetu Rewitalizacji, to ciało ma zaopiniować dokument, który jest nam
potrzebny, aby sięgnąć po pieniądze unijne. Ten dokument dość ciężko się później zmienia,
ale on może być, ten dokument może być oczywiście w przyszłości aktualizowany. Na dzień
dzisiejszy ja na tym komitecie, na jednym z komitetów byłem i o tym mówiłem, na dzień
dzisiejszy, jeśli chodzi o Gminny Program Rewitalizacji wprowadziliśmy te zadania, na które
widzimy perspektywę, że dostaniemy dofinansowanie, że dostaniemy na nie pieniądze, w
związku z czym zawiera taki a nie inny wsad. Co do starówki, co do osiedla Kolegialna za
chwilę  Państwu  pokażemy  te  plany  inwestycyjne,  które  mamy  w  zakresie  chociażby
kamienic,  ale nie wpisujemy tego bezpośrednio do Programu Rewitalizacji,  bo na to na
przykład nie możemy dostać dofinansowania. Będziemy robić to ze swoich środków, jest na
to  pomysł.  Będziemy  w  dużej  mierze  tego  dotykać.  Rozmawiamy  z  deweloperami,
rozmawiamy  ze  wszystkimi  tymi,  którzy  są  zainteresowani  tą  tkanką,  która  niszczeje.
Próbujemy dotrzeć do tych właścicieli,  którzy dysponują kamienicami, które są zupełnie
zdewastowane. I za chwilę taki przykład Stary Rynek - jeden z deweloperów dwie kamienice
kolejno odtworzy. Ale Drodzy Państwo, to nie jest tak, że my możemy wyłożyć pieniądze
publiczne na dofinansowanie, bezpośrednie dofinansowanie remontu jakiejś kamienicy. Ten
proces jest bardzo złożony. Gminny Program Rewitalizacji mówi szeroko o Starym Mieście.
Mówi o planach miejscowych, o tych mikroplanach, o tych rzeczach, które są przed nami,
które będziemy robić. W związku z czym Komitet Rewitalizacji, a osoby przynajmniej, które
się w tym Komitecie Rewitalizacji pojawiły, bardzo im za to dziękuję, to są te osoby, które z
nami dwa lata pracują, dyskutują, sprzeczamy się, ustalamy coś. Natomiast bardzo proszę,
przykład właściwych konsultacji to chociażby to osiedle Dobrzyńska. Zobowiązaliśmy się, że
w budżecie kolejnych lat jakieś inwestycje z tej koncepcji będą wprowadzone. Budżet przed
nami, będziemy nad tym pracować, także to za chwilę. Co do kwestii niepowołania Pana
Stefańskiego ja nie wiem, czy Pan Stefański wyraża zgodę na to, byśmy publicznie o tym
rozmawiali. (z sali Pan Paweł Stefański powiedział: „Zalecam ostrożność procesową.”) Czyli
Pan nie wyraża zgody. (z sali Pan Paweł Stefański powiedział: „Nie, ja wyrażam zgodę.”) To
może Pan przedstawi swoją wersję a ja wtedy się do tego odniosę. (z sali  Pan  Paweł
Stefański powiedział: „Nie, to nie ja zostałem zapytany.”)”    
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
ja chciałem tylko Państwu przypomnieć, iż jesteśmy w punkcie, który nazywa się: projekt
uchwały w sprawie nabycia przez Gminę-Miasto Płock w formie darowizny prawa własności
niezabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Rybaki, oznaczonej w ewidencji
gruntów stosownymi numerami. Bardzo, bardzo daleko odeszliśmy od tego punktu. Mimo
wszystko program rewitalizacyjny pewnie będzie na następnej sesji, z tego co słyszę. Czy
chciałby Pan kontynuować, Panie Prezydencie?”  

Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Nie, ja w zasadzie
odniosłem się co do GPR dość szeroko. Co do tych działek to myślę, że jest w uzasadnieniu w
uchwale.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym momencie? Jak nie, to mam trzy wnioski na
biurku, które za chwilkę poddam pod głosowanie. Szanowni Państwo, mam trzy wnioski -
pierwszy od Pana Pawła Stefańskiego, drugi od Pana Jerzego Skarżyńskiego, trzeci od Pana
Mariusza Nowaka o udzielenie głosu w tym punkcie. Poddaję je pod głosowanie.”  

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poddał  pod  głosowanie
wnioski o zabranie głosu przez:

 Pana Pawła Stefańskiego
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 1
wstrzymujące – 2
Rada Miasta Płocka wyraziła zgodę, aby głos zabrał Pan Paweł Stefański.
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 Pana Jerzego Skarżyńskiego 
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Rada Miasta Płocka wyraziła zgodę, aby głos zabrał Pan Jerzy Skarżyński.

 Pana Mariusza Nowaka
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Rada Miasta Płocka wyraziła zgodę, aby głos zabrał Pan Mariusz Nowak. 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „W takim razie
zapraszam po kolei Szanownych Panów do mównicy. Bardzo proszę o zmieszczenie się w
pięciominutowym periodzie czasowym.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Pawłowi
Stefańskiemu. 

Pan Paweł Stefański powiedział: „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Jak
słusznie przed chwilą zostało zauważone w jakim punkcie obrad jesteśmy – to jest chodzi o
darowiznę  przez  Skarb  Państwa  działek  przy  ulicy  Rybaki.  Co  prawda  nie  zostało  to
sprecyzowane o które działki chodzi, ale ponieważ to jest 4,5 ha, to gdyby Pan Prezydent
szybko mógł mi powiedzieć tak o które działki chodzi to ja będę wiedział dalej co powiedzieć.
Gdyby Pan tak jakoś to opisał bliżej, które to działki są.” 

Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Jest to chyba działka
przy plaży, działka przy ciągu spacerowym i przy ulicy Rybaki. To są trzy działki. A bez mapy
Panu tego nie pokażę.” 

Pan  Paweł Stefański  powiedział: „Rozumiem. Zrozumiałem, że to są działki, powiedzmy,
brzegowe na których działania jakieś tam budowlane będą prowadzone. Czy tak? Panie
Prezydencie, bez pokazywania palcem, tylko tak...”

Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Tak.”

Pan  Paweł Stefański  powiedział: „Tak. Dobrze. Więc, proszę Państwa, we wcześniejszym
wystąpieniu Pan Prezydent zauważył bardzo przytomnie przy Budżecie Obywatelskim, że
miasto musi bardzo zwracać uwagę na jakich terenach prowadzi inwestycje. Może robić tylko
je na należących, a tutaj z tego co wiem zostały zaangażowane już pieniądze na działki,
które  jeszcze  nie  są  nasze.  W  szczególności  tam  są  prowadzone  w  tej  chwili  prace
projektowe. Jedna firma mógłbym nawet jej  nazwę podać MBZ Biuro Projektów Andler
Spółka  Jawna  prowadzi  projekt  takich  powiedzmy  dla  konstrukcji  hydrotechnicznych
nabrzeże, a druga spółka – i na tej chciałbym się zatrzymać – takie biuro, słynne biuro
projektowe, bardzo, bardzo zasłużone dla Płocka, to jest nadworny architekt miasta Płocka
ubiegłej kadencji albo w ubiegłych dwóch kadencjach, autor tak wiekopomnych dzieł jak
amfiteatr, molo i hala, które to na tych obiektach do tej pory zdaje się sprawy sądowe,
przynajmniej jeśli chodzi o amfiteatr nie skończyły się, wiem że ciągle jeszcze są problemy
ze stanem technicznym, ratowaniem i tak dalej. Molo - będę używał słów polskich przyjętych
- zostało spaskudzone albo spartolone we wszelki możliwy sposób i ta firma zasłużona nadal
projektuje port. Port, któremu nic nie brakuje za wyjątkiem tego, że jest niefunkcjonalny.
Dalej - ja się pytam, ponieważ znam Program Rewitalizacji jak mało kto, z tego co wiem, to
w tej chwili nie więcej jak trzech radnych tylko go przeczytało oraz parę osób z Komitetu
Rewitalizacji. Ja go przeczytałem i tutaj mógłbym szczegółowo sięgnąć, ale powiem Państwu,
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że jeśli chodzi o nabrzeże to tam się mówi o dwóch rurach, dwie po półtora kilometra i dwie
po 0,8 km. One się rozciągają od „Budowlanych” do mostu i dalej na zachód aż prawie do
Brzeźnicy. Rura kanalizacyjna i rura wodociągowa. Jakby z tego wynikało, że „Budowlani”
wodę noszą wiaderkiem, a przyjeżdża szambowóz i opróżnia szambo jakby tam kanalizacji
nie było. Bo na tym pasku od mostu do „Budowlanych” tam się nic prócz tego wsadzić nie
da. Potem będzie się przesuwać drogę w ramach tych projektów, powiedzmy, plażowych. Nie
wiadomo co tam ta rura ma obsługiwać. Krótko mówiąc występuje się tutaj, jak słyszę z
dzisiejszej, z takiej krótkiej relacji z tej konferencji prasowej, że Pan Prezydent już tam
dzisiaj ogłosił i załatwiono wszystkie pieniądze. Tak, chodzi o… jak nie wiadomo o co chodzi,
to  chodzi  o  pieniądze.  Proszę Państwa,  to  jest  za szybko  to  leci,  po prostu  widać,  że
przebieranie nogami do tych pieniędzy na rzeczy nie najpotrzebniejsze. Ja nie wiem ile mi
jeszcze czasu zostało, ale ja mam tu przed sobą z Programu Rewitalizacji ...”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Minutka. Minutka,
Panie Radny.” 

Pan Paweł Stefański powiedział: „… rewitalizacji. Jest taki opis, takie coś tak jakby bardzo
ważnego,  czyli  cel  do  którego  dążymy.  To  jest  obszar  wizji  stanu  obszaru  po
przeprowadzeniu rewitalizacji. I to jest po prostu za długo, w minutę się nie zmieszczę. Ale
już na takim obszarze, w którego wchodzi ta starówka, przepraszam, to nabrzeże i tak dalej,
jest jak to będzie wyglądało po. Ja dokąd zdążę przez tą minutę, to przeczytam. W wyniku
realizacji projektu rewitalizacji zakłada się, że nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców
pierwszego podobszaru rewitalizacji. Uporządkowana zostanie stara tkanka urbanistyczna.
Puste  przestrzenie  zagospodarowane  zostaną  w  harmonii  z  zabytkowym  otoczeniem.
Powstaną nowe obiekty mieszkalno-usługowe, które przyciągną nowych mieszkańców oraz
lokalnych przedsiębiorców. Rozwinięta zostanie sieć handlowo-usługowa. Na obszarze tego
obszaru ulokują się firmy, które przyciągać będą mieszkańców w godzinach wieczornych -
nie  chcę  komentować  –  wychodzące  z  ofertą  na  zewnątrz.  Tak,  to  byłoby  śmieszne.
Istniejące budynki mieszkalne zostaną odnowione, zmodernizowane, dzięki czemu zostaną
zapewnione godziwe warunki zamieszkania. Odnowione zostaną także budynki użyteczności
publicznej. Infrastruktura społeczna, edukacyjna, kulturalna będzie bardziej dostępna, ich
potencjał  zostanie  w  pełni  wykorzystany.  Obiekty  zabytkowe,  stanowiące  podstawowy
element tożsamości, zostaną wyremontowane i zaadaptowane do pełnienia ważnych nowych
funkcji. Przywrócone zostaną pełnowartościowe tereny zielone, miejsca i tak dalej, i  tak
dalej. Proszę Państwa, to jest długie. Ja to podsumuję: Eldorado, Arkadia albo jeszcze krócej
- Raj. Proszę Państwa, to jest prawie 200 stron bełkotu. Bełkotu, bez konkretu i to powinno
być zmienione. Także ja mówiąc o tym, o konkretach przy okazji, ponieważ się rozszerzyło
na Program Rewitalizacji, co nie było przedmiotem, to - że tak powiem - tak się do tego
odniosłem. A w tej kwestii  dotyczącej mojej osoby jest to sprawa najmniej ważna. Pan
Prezydent nie chce mówić i może dobrze. Z ostrożności procesowej Pan może nie powinien
tego mówić, akurat Pan. To tyle i tylko tyle. Dziękuję za uwagę.”    

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo. Prosimy do mównicy Pana Jerzego Skarżyńskiego.” 

Pan Jerzy Skarżyński powiedział: „Dziękuję za udostępnienie mi głosu. Proszę Państwa, tak
jak powiedział poprzednik, dotknęliśmy ciekawego, a mianowicie płockiej rewitalizacji. Ja nie
będę powtarzał tego co mówił Pan Prezydent Terebus, bo wiadomo w jakich okolicznościach
został  powołany,  dlaczego  ten  komitet  i  tak  dalej,  i  tak  dalej  -  to  mówi  ustawa  z  9
października 2015 roku, nie będę się więc rozwodził nad tym. Ja, proszę Państwa, powiem
tak. Trwają jeszcze konsultacje. Myśmy wczoraj do późnych godzin wieczornych siedzieli po
raz któryś i dyskutowali nad tym całym Programem Rewitalizacji. Są do niego poważne
uwagi i nie tylko merytoryczne, ale również i ekonomiczne. Przyznam się, że jestem trochę
zniesmaczony,  że  właściwie  chyba liczy się  na to,  żebyśmy my jednak to  klepnęli,  tak
powiem kolokwialnie, czyli to podpisali. Bo jeżeli mamy taki czasokres a liczy się, że nie
dostaniemy, jakby to powiedzieć, jakichś pieniędzy unijnych, to jeżeli tego nie podpiszemy,
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to to nie będzie, tak. To potem się powie tak – nie podpisali, zresztą nie wierzę w to, żeby
ktoś tam się zbytnio przejmował tym co my sobie powiemy. Ale, proszę Państwa, ja Państwu
powiem tylko taką rzecz. Powrócę do tego projektu. Nazwa przedsięwzięcia – rewitalizacja
społeczno-gospodarcza  śródmiejskich  przestrzeni  miasta  Płocka,  nazwa  projektu  -
rewitalizacja  społeczno-gospodarcza  terenów  nadwiślańskich  poprzez  przebudowę
promenady  nadwiślańskiej  wraz  z  portem jachtowym,  infrastrukturą  niezbędną  do  jego
funkcjonowania  oraz  zagospodarowaniem terenu.  Fajnie,  tylko  proszę  Państwa  pierwszy
podobszar rewitalizacji wiadomo, to jest Stare Miasto i Kolegialna. I pisze się tak: w ramach
niniejszego, ja mniemam, że Państwo Radni wszyscy to przeczytali, chociaż to jest 18 strona
takiego dokumentu, w którym mówi się zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych – tego
to  jest  bodajże  66  stron.  Nie  wszystko  jest  łatwe  do  przeczytania,  znaczy  łatwe  do
przeczytania,  tylko  że  to  trzeba naprawdę dużo  czasu.  W ramach niniejszego  projektu
podjęte  zostaną działania  zmierzające  do aktywizacji  nabrzeża  wiślanego.  Co to  znaczy
aktywizacja nabrzeża wiślanego? Całe nabrzeże się zaktywizuje, no dobra. Wzrostu jego
atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej - hmm ciekawe co będziemy tam budowali - co
bezpośrednio  przełoży  się  na  poprawę  sytuacji  społecznej  mieszkańców  podobszaru
rewitalizacji  poprzez  generowanie  nowych miejsc  pracy  i  ograniczenie  zjawiska  ubóstwa
spowodowanego  bezrobociem.  W  wyniku  projektu  przestrzeń  nabrzeża  udostępniona
zostanie do prowadzenia działalności. Proszę Państwa, ja już nie będę dalej czytał, bo to jest
tego typu język. Jak by tak wziął to tak szzz…  zrobił, to by zostało trzy zdania. Czyli po
prostu trzeba zrobić porządek na nabrzeżu, które wcale nie jest takie uporządkowane. To nie
jest wina akurat tej ekipy. Ja nie mówię, że tej, czy tamtej. Przyszedł czas, trzeba to zrobić,
tylko  zastanawiam się,  proszę  Państwa,  dalej  przeczytam.  Podmiot  realizujący  projekt:
Gmina-Miasto Płock. Okres realizacji: 2016-2018. Teraz Państwo słuchajcie dalej. Szacowana
wartość, w tym źródła finansowania – szacowana całkowita wartość projektu: 42.900.000,
proszę zapamiętać tą kwotę 42.900.000, w tym środki zewnętrzne, czyli Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego 34.470… 34.470.000 złotych, dziękuję bardzo za podpowiedź, środki
własne budżetu miasta: 8.430.000. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i
zamierzenia  odniesienia  do  celów rewitalizacji,  i  teraz  Państwo słuchajcie:  powierzchnia
zagospodarowanej przestrzeni brak danych. Jak my żeśmy to ocenili finansowo? Długość
przebudowanych,  wybudowanych  ciągów  komunikacyjnych  –  brak  danych.  Liczba
wyremontowanej,  wybudowanej  infrastruktury  służącej  poprawie  bezpieczeństwa  –  brak
danych. Powierzchnia przestrzeni przygotowanej pod działalność gospodarczą – brak danych.
Powierzchnia  przestrzeni  przygotowanej  pod  działalność  społeczno-edukacyjną  –  brak
danych, a tam się mówi o jakiejś tam działalności społeczno-edukacyjnej. Ja zresztą tu
przeczytam taką ciekawostkę na koniec. Ocena i tak dalej, i tak dalej. A na końcu, tutaj
mówiłem Państwu, powierzchnia od przestrzeni przygotowanej pod działalność społeczno-
edukacyjną – na końcu tego opisu planowego działania mówi się: w wyniku projektu miasto
ponownie  zwróci  się  ku  rzece,  fajnie,  cieszę  się  bardzo,  która  stanie  się  motywem
przewodnim  działań  edukacyjnych  zrealizowanych  z  wykorzystaniem  powstałej
infrastruktury. A co ja tam przed chwilą czytałem – powierzchnia przestrzeni przygotowana
pod  działalność  społeczną,  edukacyjną  –  brak  danych.  Proszę  Państwa  co  my  mamy
właściwie oceniać? A, jeszcze jedna rzecz, taka ciekawostka, gdzie jest w ogóle same brak
danych. Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku – szacowana wartość
projektu,  brak  danych,  środki  własne,  brak  danych.  I  teraz  poproszę  zobaczyć.
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów
rewitalizacji, liczba zorganizowanych wydarzeń społecznych, edukacyjnych i kulturalnych 80
sztuk na rok a brak danych ile to będzie kosztowało? Liczba uczestników organizowanych
wydarzeń społecznych i edukacyjnych, kulturalnych dwa tysiące osób na rok. A skąd? A
może  trzy?  A  podobno  są  takie  wydarzenia,  gdzie  jest  trzydzieści  parę  tysięcy  czy
trzydzieści. Właśnie, liczba przedsiębiorców wspartych w ramach projektu – 70 sztuk na rok,
sztuk  przedsiębiorców  na  rok,  skąd,  a  nie  50,  a  może  150?  Liczba  zorganizowanych
jarmarków tematycznych – 4 sztuki na rok. To mogę się zgodzić, bo wiadomo, takie są od
iluś tam lat. Proszę Państwa, my to mamy to przyjąć. Ja podziwiam tych, którzy zrobili to,  a
szczególnie w tym Płockim Programie Rewitalizacyjnym na 130 prawie stronach to jest tam
tych stron przynajmniej 90, gdzie mówi się wyraźnie dlaczego akurat na tych obszarach
występują  te projekty i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście Płock jest straszliwie, śródmieście
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szczególnie  zdegradowane.  Zrewitalizowane – powiedziałbym -  powinno  być  już  dawno,
gdybyśmy tak byli  konsekwentni w tym cośmy robili,  ale niestety nie jesteśmy. I Panie
Prezydencie – to tak do Pana Prezydenta taka ciekawostka – znalazł się taki jeden szaleniec,
Stary Rynek 10 i 12, który rzeczywiście robi to perfekcyjnie, muszę ocenić, bo przez ścianę
buduje się, więc widzę codziennie to. Żeby każda inwestycja była tak prowadzona jak ta
inwestycja na Starym Rynku 10 i 12, to byłbym cały happy, szczęśliwy. Proszę zobaczyć jak
te bezcenne średniowieczne piwnice, które zostały poddane brakiem opieki konserwatora
miejskiego zostały teraz zabezpieczone przed zimą. Proszę Państwa, to jest perfekcja. Dach
nad tym zrobiony prowizorycznie, który wiosną będzie rozbierany jest lepszy niż niejeden co
ma nad domem własnym. Odprowadzona woda, ocieplone fundamenty styropianem, żeby
nie przemarzał grunt i tak dalej, i tak dalej, ale tu Panu Prezydentowi nie muszę mówić jak
to ważne jest, żeby nie wysadzać tych odkrytych elementów. Tylko pytam się teraz...”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Proszę
podsumowywać, Panie Jerzy.” 

Pan Jerzy Skarżyński powiedział: „Ja już zaraz to podsumuję. Ja tylko się teraz pytam – a
gdzie  był  miejski  konserwator  zabytków,  gdzie  były  poprzednie  instytucje  różne,  które
doprowadziły  do  tego,  że  ten  budynek  uległ  zniszczeniu?  Czy  mam  Państwu  mówić,
przypomnieć również o Kolegialnej 28? Zobaczymy co tam będzie. I na koniec najważniejsza
rzecz. Proszę Państwa, ta cała rewitalizacja nie dojdzie do skutku, jeżeli nie będziemy mieli
rzeczy najważniejszej, ja nie mówię o rewitalizacji miękkiej, tylko o rewitalizacji twardej –
jeżeli  nie  będzie  planów  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Płocka,  to  będą
powstawały  koszmarki,  których  już  nie  chcę  wymieniać,  bo  może  by  się  co  niektórzy
architekci urazili, bo by powiedzieli, że ja się na tym nie znam. Ale to Państwo pewno wiecie
o  czym chcę  powiedzieć.  I  jeszcze  na  koniec  taka  ciekawostka  o  rewitalizacji.  Proszę
Państwa, wczoraj dotarła do mnie informacja, bo mam kontakty z wieloma miastami w
Polsce, w sprawie która na pewno Państwo będziecie wiedzieli o czym powiem. Rada Miasta
Poznania uchwaliła odpowiednią ustawę, uchwałę – przepraszam – ograniczającą drastycznie
używanie na zewnątrz ale również w czasie koncertów pod chmurką, to nawet powiedzieli, to
są słowa Pana Wiceprezydenta, możecie to sprawdzić w Internecie, godziny funkcjonowania
– ja to powiem wprost, tak jak to zawsze mówię – łomotów. Godzina 22.00 do 6.00 cisza
nocna się określa w uchwale. To nie to, że jest moje widzimisię, to jest jedna sprawa, w dni
od poniedziałku do czwartku, w piątki, soboty do 24.00. Można? Można. A w niedzielę do
22.00, bo ludzie chcą iść w poniedziałek do pracy. To jest jedna sprawa. A u nas? U nas od
iluś lat, co by nie mówić, Pan Dyrektor Hasa przypomina Państwu Radnym, że to wy zgodnie
z art. 157 ustawy o ochronie środowiska powinniście ustanowić specjalną strefę w centrach
miast powyżej 100 tysięcy. Jaką strefę? Przecież Państwo wiecie. Ja już nieraz to mówiłem –
strefę  ograniczającą  hałas.  I  to  tylko  tyle  chciałem  powiedzieć.  Rewitalizacja,  proszę
Państwa,  to  nie  jest  to,  że  jedna  osoba  przyjdzie.  Proszę  zapytać  o  efekty  ile  osób
przychodziło. Na Radziwiu kilka osób. Chyba dobrze mówię, Panie Radny, tak, no właśnie. A
w Szkole Podstawowej nr 1 podobno jedna. Jeżeli to jest nieprawda, to proszę to sprawdzić.
Przepraszam bardzo. I to tylko było wszystko. To są właśnie konsultacje. Dziękuję bardzo.”
  
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I
Pan Mariusz Nowak, zapraszam bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Mariuszowi
Nowakowi. 

Pan Mariusz Nowak powiedział: „Dzień dobry. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Nie zajmę dużo czasu. Troszeczkę sprowokowany się czuję z uwagi tej, że pochodzę akurat
ze Skarpy i ta rewitalizacja ma się odbyć również na osiedlu na którym mieszkam. Liczę na
to,  Panie  Prezydencie,  że  będą  konsultacje  i  będą  owocne  konsultacje,  które  wreszcie
zlikwidują – nazwę to po imieniu – psychozę strachu na osiedlu tym co się działo i tym co się
dzieje. To są nerwy dla mieszkańców takie przedszkole i dziękuję za to, że skończyło się to
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tak a nie inaczej. Podobnie było ze świetlicą środowiskową w bloku na Norwida. To też były
nerwy dla mieszkańców. Niestety nie mamy szczęścia do inwestycji, bo te inwestycje są
troszeczkę robione na odczepne na osiedlu. Mam nadzieję, że po rewitalizacji to się zmieni.
Państwo mówią, że na Skarpie jest parking. Dla mnie to nie jest parking, to jest rozsypany
żużel na nieskanalizowanym terenie. W tej chwili tam mamy to co Podolszyce niedługo będą
mieli, czyli park wodno-błotny. Na wyposażeniu każdego mieszkańca Skarpy w tej chwili
muszą być  kalosze,  w okresie  letnim są  kapcie,  ręcznik.  To  jest  standard  na  Skarpie.
Chcielibyśmy być tak traktowani jak Podolszyce, chcielibyśmy być tak traktowani jak Zielony
Jar. Nie wiem z czego to wynika. Być może nie na próżno ktoś kiedyś rzucił słowa, że na
Skarpie  mieszka  ciemnogród.  Nie  chciałbym  tego  używać,  ale  mieszkańcy  czują  się
dotknięci, czują się odepchnięci przez miasto. Jeżeli chodzi o rewitalizację, bo o tym tutaj
była mowa, w mojej ocenie ona nie zda egzaminu w ogóle. Nie wiem, czy Pan Skarżyński
zauważył, ale nawet ten projekt, przyznam się szczerze, że sponiewierałem się strasznie
czytając ten projekt – kolokwialnie oczywiście mówię – czytając. Jeżeli chodzi o starówkę,
starówka powinna być przede wszystkim traktowana jak dzielnica mieszkaniowa a nie jak
centrum rozrywki, wtedy rewitalizacja miałaby sens. W tym projekcie mowa jest cały czas o
centrum rozrywki, czy tak przeprowadzana rewitalizacja jak by to było centrum rozrywki.
Nie wiem jak Panowie, czy Państwo chcą likwidować patologie na nabrzeżu, gdzie nikt nie
mieszka, czy w katedrze, nie będę wnikał w to,  nie chcę wchodzić w kompetencje  ks.
Cegłowskiego,  bo  nie  widzę  rewitalizacji  katedry  na  przykład,  negatywnych  zjawisk
społecznych tam nie dostrzegam. Nie szukajmy winnych gdzie indziej. Nie szukajmy winnych
w Orlenie.  Nie  szukajmy. Zabierzmy się  po prostu do pracy.  Szanowni  Państwo, dzisiaj
dramat jest, że rozbierana jest jakaś kamienica prywatna. Ile jest kamienic tak naprawdę, ile
zabytków jest Urzędu Miasta z tabliczką ARS, gdzie okna są pozamurowywane. Nie wierzę,
Panie  Prezydencie,  że  Pan  również  złoży  doniesienie  do  prokuratury  na  ARS,  że  nie
remontuje  tych kamienic,  czy na MZGM. Chyba,  że to  są stare  tabliczki,  że to  już  są
prywatne kamienice. Mnie się serce kraje jak idę starówką i to widzę. To wszystko, dziękuję i
życzę owocnej pracy. Mam nadzieję, że Skarpa kiedyś też będzie doceniana i też będzie
drugim Zielonym Jarem. A jeżeli chce Pan przeprowadzić rewitalizację, proszę zrobić prosty
eksperyment. Proszę zrobić Audioriver na przykład na Zielonym Jarze i zobaczyć jak ludzie
będą uciekali na starówkę, bo to jest kłopot, to jest kłopot. Proszę również zafundować na
Podolszycach takie parkingi, jakie się funduje na Skarpie. Też się ludziom nie spodoba. Tam
sobie Państwo nie pozwolą, ale gdyby Państwo coś takiego zrobili, wynik wyborczy pewnie by
oscylował w granicach błędu wyborczego. Państwa wynik wyborczy. Dziękuję. Do widzenia.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Szanowni  Państwo,  ja  przypomnę,  że  miejski  program,  Gminny  Program  Rewitalizacji
będziemy najprawdopodobniej omawiać za miesiąc na sesji. Pan Prezydent potwierdza? A na
pewno nie jest tematem ten dokument dzisiejszej sesji. Natomiast podzielę zdanie kilku z
osób przed chwilką przemawiających, że jest to bardzo obszerny dokument, że wszyscy
radni ten dokument już w wersji elektronicznej otrzymali i bardzo Państwa proszę, żebyśmy
wszyscy ten dokument przeczytali. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby w punkcie 7 zabrać
głos? Nie widzę, przechodzimy… Pan Prezydent chciałby się odnieść? Proszę bardzo.”    

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Jacek  Terebus Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „(z  sali  Pan  Jerzy
Skarżyński powiedział: „Nie ma po co, tak jest.”) Wydaje mi się, że jest po co. Drodzy
Państwo, przykre jest  to,  że Państwo zostaliście  powołani  do komitetu  po to,  żebyśmy
wspólnie pracowali, jeśli chodzi o naszą rewitalizację, a robimy to wtedy, kiedy można mieć
pięć minut na mównicy. To nie jest powód do tego. Panie Jerzy dobrze Pan wie, spotykamy
się wielokrotnie, spotykamy się i na tych spacerach, i na konsultacjach, i podczas dyskusji.
(z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Przecież Prezydent zorganizował rano w tej
sprawie konferencję.”) Przepraszam bardzo, ale Prezydent zorganizował konferencję nie w
tej sprawie, Pani Radna. Bardzo proszę przeczytać te doniesienia, bo to nie była ta sprawa.
W tej chwili zabrałem głos. Powiedzieliśmy o konkursach na które złożyliśmy dokumenty i
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powiedzieliśmy co jest w planach. Natomiast padło tu wiele zarzutów, wiele sytuacji, wiele
słów, które tak naprawdę nie mają miejsca. Co do projektów, które są w tej chwili, jak to
Państwo powiedzieliście, Pani Radna też to powiedziała, że występujemy teraz o jakieś działki
a  rano  ogłosiliśmy,  że  są  konkursy.  To  jest  nieprawda.  Przecież  Pani  dobrze  jako
samorządowiec  powinna  wiedzieć,  że  prezydent  miasta  na  prawach  powiatu  zarządza
Skarbem Państwa w ramach miasta, natomiast to jest pewna formalność, to są pewne
działania, które robiliśmy z poprzednim wojewodą, mamy nadzieję, że będziemy również z
tym  wojewodą  robić.  Tam,  gdzie  dotujemy  na  przykład  straż  pożarną,  bo  budujemy
strażnicę, to w ramach rekompensaty chcielibyśmy przejąć teren na własność. I to wszystko
w temacie. I nie jest prawdą, że inwestujemy na nieswoim gruncie. Za każdym razem mamy
prawo  dysponowania  gruntem na  cele  budowlane,  ale  w  tym wypadku  to  jest  tylko  i
wyłącznie ta działka formalność, bo o tym dyskutowaliśmy w tym punkcie. To jest próba
przejęcia na własność tego czym i tak Prezydent w mieście zarządza. Co do kwestii oceny
Gminnego Programu Rewitalizacji, czy oceny projektów technicznych, bo tak naprawdę padły
tutaj  hasła  niezwiązane  do  końca  z  Gminnym  Programem  Rewitalizacji  a  projektami
technicznymi i nabrzeżem. Drodzy Państwo, Państwo nie musicie tego jako Rada Miasta za
miesiąc,  tak  jak  Pan  Przewodniczący  powiedział,  będziemy  go  uchwalać,  ja  tylko
powiedziałem,  chciałem  zaznaczyć,  że  tam  jest  tylko  część  nabrzeża,  ale  warunkiem
uzyskania dofinansowania na to nabrzeże musi być większy program i to jest, ale program
jest znacznie szerszy, już przed sekundą o tym powiedziałem - eksperci ocenili te projekty
wysoko, Państwo z komitetu negujecie. Na komitecie tego ja osobiście nie usłyszałem, czy
pracownicy.  (nieczytelny  głos  z  sali)  Dobrze,  na  tym  komitecie  tak,  ale  wcześniej  się
spotykaliśmy i  takich zarzutów nie było.  Więc nie znajduję tu żadnego merytorycznego
uzasadnienia poza chęcią dyskusji tutaj przy tej mównicy. Co do firm, które pracują, bo padł
taki zarzut – w ramach portu i w ramach całego nabrzeża, Drodzy Państwo, przepraszam
bardzo,  ale  próbujemy  naprawić  to  co  zostało  kompletnie  popsute.  Jeśli  amfiteatr
funkcjonuje na szambie, nie wiem czy Państwo o tym wiecie czy nie... To jest XXI wiek. Jak
można było taki projekt zacząć od budowy molo chociażby? W związku z czym próbujemy to
naprawić. A współpracujemy z projektantem, który był odpowiedzialny za między innymi to
molo, czy za amfiteatr, czy za inne projekty, bo są przy nim prawa autorskie, bo tak była
podpisana  wtedy  umowa.  Co  do  innych  projektantów  –  tak,  projektujemy  z  innymi
projektantami  układ  komunikacyjny,  małą  architekturę  i  te  rzeczy,  które  na  nabrzeżu
powinny  się  zdarzyć.  Ale  jeszcze  raz  wracam do  porannej  konferencji  prasowej  –  Pan
Prezydent zakomunikował na niej, że nad tym projektem dopiero pracuje. W grudniu, wtedy
kiedy będą gotowe projekty techniczne, będzie składał o dofinansowanie. Co do konsultacji,
bo tu też był taki zarzut, że o konsultacjach nie informujemy. Ja już kiedyś o tym mówiłem,
Drodzy Państwo. Konsultacje to jest bardzo trudny i długotrwały proces. W ogóle Poznań
swoją obywatelskość budował przez 10 lat, doszedł do 8% i też tylko w kilku dzielnicach, bo
tam chyba nie osiedla, ale w kilku dzielnicach doszedł do 8% zaangażowania mieszkańców.
W przypadku czy to polityki parkingowej, czy stref parkowania szliśmy szeroką informacją,
podobnie  tutaj.  Informacja  o  konsultacjach  społecznych  na  temat  Gminnego  Programu
Rewitalizacji  była  szeroko  w  mediach,  na  Portalu  Płock  podawana,  na  gazecie,  na
obwieszczeniach i  na  stronach Urzędu Miasta,  na  stronie  rozwoju  miasta.  Wszystkie  te
informacje zawsze są zamieszczane. Tylko jest pytanie, czy będziemy narzekać czy będziemy
się w to angażować, bo sami tego nie zrobimy i wielokrotnie o tym już dyskutowaliśmy. Jeśli
mieszkańcy mają się angażować tak jak na Dobrzyńskiej, zaznaczę, tak jak na Dobrzyńskiej,
bardzo fajne, bardzo ciekawe spotkania, dwu-, trzygodzinne na których dyskutowaliśmy,
omawialiśmy kolejne koncepcje, spotkały się z zainteresowaniem i z uznaniem mieszkańców
i zobowiązaliśmy się, że będziemy kolejno pewne inwestycje, które na tym osiedlu zostały
wykonane, wprowadzać i wydaje mi się, że tak w całej rewitalizacji chcielibyśmy postępować
na każdym z osiedli. To tyle, dziękuję bardzo.”                          

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zatem
przechodzimy do kolejnego punktu.(...)” 

38



8.  zwolnienia  z  obowiązku zbycia  w drodze przetargu działki  nr  1375
położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza (druk nr 423)

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy to nie jest pytanie, tylko taka wątpliwość
mi się zrodziła, bo dokument jest podpisany przez Pana Mariusza Pakulskiego, który już nie
jest pracownikiem urzędu a projekt pochodzi z 7 września 2016 roku, w związku z tym
dlaczego ten projekt nie został nam przedłożony na sesję wrześniową?”   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Muszę sprawdzić, nie
odpowiem Pani. Nie wiem czy w międzyczasie nie zmienił się załącznik do dokumentu. Ale
muszę  to  sprawdzić  dlaczego  to  jest...   (nieczytelny  głos  z  sali).  Nie,  właśnie  nie  jest
podpisany przez kierownika. Ja muszę to sprawdzić. Natomiast na pewno podpisał wtedy,
kiedy pracował,  nie miało to miejsca po odejściu z urzędu.”   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa Radnych?”   

Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Odpowiem Pani na to
pytanie, dobrze, jak sprawdzę dlaczego miało to miejsce.”

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

9. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 424)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 424.
 

10.  nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Marianowi  Wilkowi
(druk nr 417)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 417.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Skończyliśmy etap
I, przechodzimy do etapu II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.
Przypominam  szanownym  Państwu,  iż  głosujemy  ręcznie,  więc  bardzo  bym  prosił  o
ułatwienie głosowania Panu Sekretarzowi, a Pana Sekretarza proszę o uważanie na progi
(…).”    

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
2016-2039 (druk nr 425)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  425
(z autopoprawką)                            
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Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 413/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2016-2039
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016 (druk nr 426)

Pan Radny Artur Kras, członek Komisji Uchwał i Wniosków, odczytał wniosek zgłoszony
przez Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
Treść wniosku: 
Dotyczy projektu uchwały na druku 426. Wykreślić  z  projektu uchwały zadanie Biura
Obsługi  Technicznej  i  Gospodarczej  nr  03/BOT/I/G  Zakup  samochodów  dla  potrzeb
Urzędu Miasta 400.000 zmieniając cel w/w środków na nowe zadanie: Remont internatu
Zespołu Szkół Technicznych w Płocku w zakresie przygotowania zadania i rozpoczęcia
realizacji.   
(wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu)

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Koniec wniosku,
tak?”  

Pan Radny Artur Kras powiedział: „Koniec wniosku.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ponieważ  są
wątpliwości formalno-prawne, czy możemy ten dokument przegłosować, czy Rada ma takie
kompetencje, czy Pan mecenas mógłby się do tego odnieść?”

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

Pan  Roman  Wróblewski  radca  prawny  powiedział:  „Szanowni  Państwo,  po  pierwsze,
należałoby się zapytać Pana Prezydenta czy wniosek akceptuje czy nie, bo jeżeli wniosek
przyjmuje jako własny to nie ma problemu. Jeżeli natomiast nie ma, a tutaj nie słyszę, Pan
Prezydent się w tej sprawie nie wypowiadał, to proszę Państwa ja mogę powiedzieć tak.
Odnalazłem na gorąco opinię prawną z 10 marca 2015 roku, wydaną na rzecz Pani – jeszcze
- Barbary Szurgocińskiej Skarbnika Miasta Płocka przez Panią, jeśli dobrze patrzę, Grażynę
Laskowską,  coś  takiego:  opinia  prawna  dotycząca  osób  uprawnionych  do  zgłoszenia
propozycji zmian w budżecie gminy. I na podstawie tam artykułu ustawy o samorządzie
gminnym i  tak  dalej  podaje,  że  wójtowi  gminy,  czyli  u  nas  prezydentowi,  przysługuje
wyłączne  prawo  zaciągania  zobowiązań  mających  pokrycie  w  ustalonych  w  uchwale
budżetowej  kwotach  wydatków  w  ramach  upoważnień  udzielanych  przez  radę  gminy,
emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielanych przez radę gminy,
dokonywania  wydatków  budżetowych,  zgłaszania  propozycji  zmian  w  budżecie  gminy,
dysponowania  rezerwami budżetu gminy,  lokowania środków budżetowych w przypadku
określonym ustawą. I następnie - w myśl art.11 ust. 3 tej ustawy ilekroć w ustawie jest
mowa o  wójcie  należy  przez  to  rozumieć  także  burmistrza  oraz  prezydenta  miasta.  Z
powyższej regulacji prawnej wynika jednoznacznie, że nikt inny poza Prezydentem Miasta
Płocka nie może proponować zmian w budżecie miasta Płocka. Mogę, proszę Państwa, na
gorąco jeszcze przytoczyć coś takiego, że znalazłem, proszę Państwa wyrok – już momencik
– wyrok z dnia 20 stycznia 2010 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie i
sentencję przeczytam tego wyroku: organ stanowiący uchwalając zmiany w budżecie na
podstawie przedstawionego projektu nie może wprowadzać poprawek w zakresie nieobjętym
tym projektem. W szczególności brakuje podstaw do przyjęcia, że w przypadku, gdy organ
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wykonawczy wystąpi z inicjatywą zmian w budżecie w ściśle określonym zakresie organ
stanowiący  ma  możliwość  wprowadzenia  zmian  także  w  części  budżetu  nieobjętej
wnioskiem.  Przy  dopuszczeniu  takiej  możliwości  dochodziłoby  do  istotnego  ograniczenia
ustawowej  kompetencji  organu  wykonawczego  do  inicjatywy  w  sprawie  zmian  uchwały
budżetowej.  Inicjatywa  organu  wykonawczego  dotycząca  zmian  w  uchwale  budżetowej
wyznacza  organowi  stanowiącemu ramy  w  których  może  nadać  tej  uchwale  określony
kształt.  Uprawnienia  organu  stanowiącego  do  wprowadzenia  zmian  są  zróżnicowane na
etapie uchwalania uchwał budżetowych i na etapie dokonywania tej zmiany. W przypadku,
gdy organ stanowiący  zamierza  wprowadzić  zmiany w budżecie  mimo braku inicjatywy
organu wykonawczego musi uzyskać jego akceptację, zgodę. Również w przypadku, gdy w
wyniku wystąpienia przez organ wykonawczy z inicjatywą w sprawie zmian w budżecie organ
stanowiący chce wprowadzić w nim zmiany nieobjęte tą inicjatywą musi uzyskać zgodę
organu wykonawczego. Tyle mogę Państwu powiedzieć. Także ja nie jestem specjalistą w
zakresie zmian budżetowych, natomiast z materiału wynika, że powinna być zgoda Pana
Prezydenta. Państwo musicie zdecydować. Chociaż ja mówię – wcześniej, bo tu rozmawiałem
z Panią Dyrektor, rozmawialiśmy, że były wątpliwości w tym zakresie, natomiast na tę chwilę
mam tylko takie materiały i tym mogę się, taką wiedzą, z Państwem podzielić. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
W tym momencie tak naprawdę powinienem spytać Pana Prezydenta czy Pan Prezydent
przychyla się do złożonego wniosku. (Prezydent Miasta odpowiedział, że nie.) Nie, mamy
jasność w temacie. Proszę bardzo, aczkolwiek jesteśmy już w temacie głosowania, w punkcie
głosowania.”

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

Pani Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Ale zgodnie z procedurą, Panie Przewodniczący
powinien Pan znać regulamin i w tym punkcie może się wypowiadać przewodniczący klubu.
Tak, Panie Przewodniczący? (z sali Pan Radny Artur Jaroszewski powiedział: „Wielokrotnie
Pani już łamała regulamin.”) Jeśli  Pan mi zarzuca łamanie regulaminu, to proszę podać
konkretne przykłady, bo w tej chwili to Pan wyssał sobie to z palca. To teraz tak, Panie
mecenasie – wyrok z 16 lutego 2011 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
a następnie sprawa trafiła do NSA. Sygnatura akt II  GSK 224/10. I  teraz tak, powiem
Państwu,  to  chyba  znana  Panu  Prezydentowi  miejscowość  Kędzierzyn-Koźle,  złożono
wniosek,  ponieważ  radni  rzeczywiście  w  zmianach  budżetowych  120  tysięcy  złotych
przenieśli z oświetlenia ulicy X na ulicę Y, Prezydent oczywiście twierdził, że jest źle, RIO
przyznało rację Prezydentowi, że Rada Miasta nie ma prawa, natomiast radni odwołali się do
sądu. WSA w Opolu oraz NSA przyznały rację Radzie Miasta. Zgodnie z przepisami ustaw
samorządowych  oraz  ustawy  o  finansach  publicznych  rada  gminy,  miasta  nie  może
wprowadzać w projekcie uchwał budżetowych zmian powodujących zmniejszenie dochodów
lub zwiększenie wydatków i deficytu budżetowego. Nowe zadanie wprowadzone przez Radę
Miasta  Kędzierzyna-Koźla  nie  spowodowało  jednak  zwiększenia  deficytu.  Taka  jest
interpretacja. Proszę się zapoznać z przepisami.”                  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę Państwa, ja
mam taką propozycję. Ponieważ tą wątpliwość, mam wrażenie, że podobną wątpliwość ma
już  Rada  Miasta  od  pewnego  czasu  a  przynajmniej  widzę  dyskusję  Przewodniczącej  i
Wiceprzewodniczącej  Komisji  Skarbu  i  Budżetu,  ja  myślę  że  obydwie… Państwa,  którzy
jesteście członkami Komisji Skarbu i Budżetu, a myślę że to jest chyba akurat komisja, która
najbardziej merytorycznie powinna być zainteresowaniem rozwianiem tych wątpliwości, ja
mam do Państwa prośbę, żebyście Państwo na najbliższym posiedzeniu komisji sformułowali
może zapytanie  oficjalne albo do RIO, albo  do jakiejś  instytucji,  która w jednoznaczny
sposób udzieli nam odpowiedzi, bo chyba najgorsze co może być to to, że ktoś na tej sali
poczuje się skrzywdzony tym, że druga część źle interpretuje prawo. My od tego mamy Pana
mecenasa na sali, żeby jemu zaufać, natomiast, jeżeli jakieś wątpliwości Państwo macie, to
jest  moja  sugestia  i  podpowiedź  na  przyszłość,  bo  będziemy  do  tego  typu  pewnie
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wątpliwości  wracać  jeszcze  wielokrotnie  i  dlatego  sugeruję,  żeby  komisja  budżetowa
wystosowała takie pytanie do instytucji, która między innymi nadzoruje politykę finansową
gminy, czyli do RIO.”       

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka. 

Pan  Wojciech Ostrowski  Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Znaczy ja myślę, że my
sformułujemy to zapytanie wcześniej zanim ta komisja nastąpi, czyli w dniu jutrzejszym.”
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo i
to Panie Skarbniku chyba będzie najlepsze rozwiązanie i rozwieje wątpliwości na przyszłość,
bo chyba najgorszą rzeczą by było,  gdyby ktoś na tej  sali  czuł się niekomfortowo pod
względem stosowania prawa.”  

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „A jeszcze można dwa słowa?”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo.”
 
Pan  Wojciech Ostrowski  Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Bo tak jak wspominałem
wcześniej na to zadanie nie było 400 tysięcy przeznaczone, tylko ponad 2 miliony. Pan
Prezydent mówił o 2 milionach, ale mówił tylko o roku 2017. Na całe zadanie, jeśli chodzi o
ZST, są 4 miliony w budżecie. Jeśli Państwo otworzą WPF to tak jest, tylko na lata 2018,
2019,  co  wynika  tylko  i  wyłącznie  z  przesunięcia  wynikającego  z  tych  25  milionów
zamrożonych na obwodnicy. W momencie, kiedy ten przetarg się rozstrzygnie, to nie 400
tysięcy a około 2 miliony wrócą na rok 2017 i drugie 2 miliony mniej więcej na rok 2018. I to
tyle. Myślę, że to nie jest jakiś powód poza chęcią tego, żeby pokazać, że Urząd Miasta
wymienia czternastoletnie samochody. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś  Państwa Radnych jeszcze w kwestii dyskusji formalno-prawnej chciałby zabrać głos
w tym momencie? Mam dylemat, Szanowni Państwo, bo słuchając opinii Pana mecenasa
wydaje mi się, że nie powinniśmy w ogóle tego wniosku głosować, ale po konsultacji z
Państwem z prezydium dochodzę do wniosku, że poddaję ten wniosek pod głosowanie w tym
celu, żeby nikt nie poczuł się krzywdzony procedurami.(...)”
Wynik głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez Klub Radnych PiS:
za – 10
przeciw – 14
wstrzymujące – 1
Wniosek został odrzucony.       
 
Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  426
(z autopoprawką).                            
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 10
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  414/XXIV/2016  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  25  października  2016  roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016 stanowi załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu.
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3. wyrażenia  zgody na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  partnerstwa
oraz realizacji  projektu pt.  „Sprawność – kompetencja – satysfakcja –
wysoka  jakość  obsługi  klienta  w  pięciu  JST  z  regionu  płockiego  i
gostynińskiego”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja
Rozwój  2014-2020,  Działanie  2.18  Wysokiej  jakości  usługi
administracyjne (druk nr 418)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 418.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 415/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku w
sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  partnerstwa  oraz
realizacji projektu pt. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi
klienta  w  pięciu  JST  z  regionu  płockiego  i  gostynińskiego”  w  ramach  Programu
Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,  Działanie  2.18  Wysokiej  jakości
usługi administracyjne stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

4. wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego
przekazanego  do  dyspozycji  Centrum  Widowiskowo-Sportowego
Jednostka Budżetowa (druk nr 419) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 419.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 416/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku w
sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  na  czas  nieoznaczony  lokalu  użytkowego
przekazanego  do  dyspozycji  Centrum Widowiskowo-Sportowego  Jednostka  Budżetowa
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

5. przyjęcia  „Programu  współpracy  Gminy-Miasto  Płock  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie
Miasta Płocka na 2017 rok” (druk nr 420)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  420
(z autopoprawką).                            
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 417/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku w
sprawie  przyjęcia  „Programu  współpracy  Gminy-Miasto  Płock  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2017 rok”
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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6. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jędrzejewo (druk nr 421)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 421.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 418/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku w
sprawie wydzierżawienia  nieruchomości  gruntowej stanowiącej  własność Gminy-Miasto
Płock,  zlokalizowanej  w  Płocku  przy  ul.  Jędrzejewo stanowi  załącznik  nr  18  do
niniejszego protokołu.

7. nabycia przez Gminę-Miasto Płock w formie darowizny prawa własności
niezabudowanej  nieruchomości  położonej  w  Płocku  przy  ul.  Rybaki,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 1/11, 1/12
oraz  1/13  o  łącznej  pow.  4,4770  ha,  stanowiącej  własność  Skarbu
Państwa (druk nr 422) 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 422.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 419/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku w
sprawie  nabycia  przez  Gminę-Miasto  Płock  w  formie  darowizny  prawa  własności
niezabudowanej  nieruchomości  położonej  w  Płocku  przy  ul.  Rybaki,  oznaczonej  w
ewidencji  gruntów  i  budynków  pod  numerami  1/11,  1/12  oraz  1/13  o  łącznej  pow.
4,4770  ha,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa stanowi  załącznik  nr  19  do
niniejszego protokołu.

8. zwolnienia  z  obowiązku  zbycia  w  drodze  przetargu  działki  nr  1375
położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza (druk nr 423)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 423.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 420/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku w
sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki nr 1375 położonej w
Płocku przy ul. Sienkiewicza stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

9. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 424)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 424.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 421/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr 21
do niniejszego protokołu.
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10. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Marianowi Wilkowi (druk nr
417)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 417.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 1
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 422/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku w
sprawie  nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Marianowi  Wilkowi stanowi
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Dobrnęliśmy do końca etapu II. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 8 :
„Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.”
Prosimy bardzo, Panie Prezydencie.” 

Ad. pkt 8

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy
między sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 28.09.2016 roku do 24.10.2016 roku.
Poinformował, że:

 uczestniczył  w  happeningu  pod  nazwą  „Podaj  książkę”,  zorganizowanym przez
Książnicę Płocką, w związku ze zmianą siedziby Filii nr 7 Książnicy Płockiej (filia
funkcjonuje obecnie w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Piaska),

 spotkał się z radami mieszkańców osiedli – spotkania z mieszkańcami odbyły się
na osiedlach Podolszyce Południe, Łukasiewicza, Wyszogrodzka oraz Trzepowo,

 wziął  udział  w  IV  edycji  Płockich  Targów  Seniora,  które  zorganizowali  przy
współpracy z miastem sami seniorzy,

 uczestniczył  w 50.  jubileuszowej inauguracji  roku akademickiego 2016/2017 w
Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku,

 wziął  udział  w  konferencji  prasowej  podczas  której  przekazano  specjalistyczny
sprzęt  zakupiony  przez  Fundację  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  dla
Oddziału Neonatologicznego Szpitala Świętej Trójcy,  

 uczestniczył  w kolejnej  edycji  Płockich  Targów Pracy  i  Kariery,  zorganizowanej
wspólnie przez Wojewódzki, Powiatowy jak i Miejski Urząd Pracy,

 wziął  udział  w  trzeciej  inauguracji  roku  akademickiego  Uniwersytetu  Trzeciego
Wieku „Trzecia Młodość”,

 spotkał  się  młodzieżą  z  Małachowianki,  która  miała  okazję  opowiedzieć  o
eksperymencie, który został przeprowadzony w CERN – Europejskiej Organizacji
Badań Jądrowych w Szwajcarii,

 wspólnie z Wiceprezydentem Romanem Siemiątkowskim spotkał się z Rektorem
PWSZ Panem Maciejem Słodkim, natomiast w inauguracji roku akademickiego w
PWSZ reprezentował Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Krakowski Sekretarz Miasta
Płocka,   

 uczestniczył  w  posiedzeniu  Miejskiego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego;
posiedzenie zespołu zostało zwołane przez Prezydenta Miasta w kontekście stanu
powietrza w Płocku i poczucia zagrożenia mieszkańców Płocka, w efekcie sytuacji,
które miały miejsce przede wszystkim we wrześniu,

 wspólnie  z  Panem Wiceprezydentem Romanem Siemiątkowskim wziął  udział  w
uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej,

 w ramach projektu „Z urzędem na ty” spotykał się z młodzieżą z płockich szkół
ponadgimnazjalnych,

 uczestniczył  w  uroczystych  obchodach  Dnia  Budowlanych  (wspólnie  z
Wiceprezydentem Jackiem Terebusem),
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 był obecny na otwarciu wystawy „Plakaty” Andrzeja Klimowskiego oraz wystawy
pokonkursowej  „Ulice  Themersonów”,  połączonej  z  ogłoszeniem  wyników  i
wręczeniem nagród, 

 wczoraj  zorganizował  spotkanie  z  posłami  reprezentującymi  Płock,  w  celu
omówienia omówienia bieżących spraw miasta; Pan Prezydent powiedział: „Między
innymi  rozmawialiśmy  na  temat  kwestii  oświaty,  reformy  oświaty,  polityki
inwestycyjnej, w tym pozyskania środków zewnętrznych unijnych i w końcu stanu
powietrza  w  Płocku,  a  więc  tego  poczucia  zagrożenia  mieszkańców  Płocka
sytuacjami, które miały miejsce, tak jak powiedziałem, we wrześniu – na początku
września a później w nocy z 21 na 22 września. Szanowni Państwo i tu chciałbym
Państwa  poinformować,  że  biorąc  pod  uwagę  różnego  rodzaju  zapewnienia  o
zaangażowaniu,  o  aktywności  ogromnej  parlamentarzystów,  to  jest  kolejne
spotkanie  na  które  zapraszałem  parlamentarzystów.  Tematy  z  blisko
dwutygodniowym wyprzedzeniem podałem parlamentarzystom, wysłałem faxem,
mejlem  i  w  każdy  możliwy  sposób  zaproszenia  na  to  spotkanie.  Chciałbym
powiedzieć, że na spotkaniu była obecna Pani Poseł Elżbieta Gapińska, był obecny
Pan Poseł Piotr Zgorzelski oraz był obecny Pan Dyrektor Biura Posła Marka Opioły.
Także  z  11  parlamentarzystów,  których  mamy  w  Płocku  w  naszym  okręgu
wyborczym wybranych,  na  spotkanie  poświęcone  bezpieczeństwu mieszkańców
Płocka,  poczuciu  zagrożenia  wynikającego  z  zanieczyszczeń  środowiska,  także
dotyczących reformy edukacji, oświaty w Płocku zainteresowanych przybyło dwóch
parlamentarzystów, powtórzę - Pani Poseł Gapińska i Pan Poseł Zgorzelski i jeden
dyrektor biura poselskiego – Dyrektor Biura Poselskiego Pana Posła Marka Opioły.
To pokazuje także ten stan zainteresowania parlamentarzystów przed wyborami i
już po wyborach.”,

 przyjmował interesantów;                          

Pan   Roman Siemiątkowski   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
 wręczał medale za długoletnie pożycie małżeńskie „Złote Gody”,
 reprezentował Prezydenta Miasta Płocka podczas uroczystości otwarcia dziecięcych

rozgrywek klas pierwszych w piłkę ręczną, czyli Handball Mini Ligi,
 reprezentował Prezydenta Miasta Płocka podczas inauguracji roku akademickiego

w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku,
 reprezentował Prezydenta Miasta Płocka podczas inauguracji roku akademickiego

w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku,
 spotkał  się  z  młodzieżą  z  Włoch,  Hiszpanii,  Francji,  Łotwy  i  Polski,  którzy  są

uczestnikami właśnie w Płocku projektu Erasmus+,
 uczestniczył  w  konferencji  prasowej  podsumowującej  akcję  Honorowy  Dawca

Energii  w Fortum, w której Płock zajął  czwarte miejsce i  otrzymał nagrodę na
realizację projektu „Wyśpiewać marzenia”, 

 otworzył inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Rynku Pracy,
 brał udział w obchodach jubileuszu 40-lecia Miejskiego Przedszkola nr 17,
 spotykał się z dyrektorami płockich szkół;         

Pan   Piotr Dyśkiewicz   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
 brał udział w pracach zespołu ds. wdrażania strefy płatnego parkowania oraz w

pracach  zespołu  ds.  zarządzania  ruchem na  drogach  wewnętrznych  w mieście
Płocku, 

 spotykał się z przedstawicielami spółek prawa handlowego z udziałem miasta w
celu omówienia bieżących działań oraz planów długoterminowych, 

 uczestniczył  w  spotkaniach  związanych  z  katastrofą  budowlaną  przy  ulicy
Sienkiewicza, 

 podpisywał akty notarialne;       

46



Pan   Jacek Terebus   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
 brał udział w zespole ds. programu rewitalizacji,
 uczestniczył  w  cyklicznych  spotkaniach  z  podmiotami  zainteresowanymi

współpracą z Gminą-Miasto Płock, 
 aktywnie uczestniczył w spotkaniach dotyczących katastrofy budowlanej w Płocku,

która miała miejsce przy ulicy Sienkiewicza,
 brał udział w zespole ds. planowania inwestycji miejskich, 
 uczestniczył w wyjazdowym spotkaniu w Warszawie w ambasadzie Holandii, gdzie

cały  czas  razem  z  Samorządem  Województwa  miasto  przygotowuje  się  do
realizacji projektów związanych z regulacją Wisły i zaangażowaniem samorządów
właśnie w te projekty,

 spotykał się z mieszkańcami Płocka w sprawie planowanych oraz prowadzonych
inwestycji i remontów na terenie miasta Płocka.        

 
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo, Panie Prezydencie. Czy są jakieś pytania do sprawozdania Pana Prezydenta? Nie
widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.”

  
Ad. pkt 9

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z
pracy między sesji Rady Miasta Płocka od 27.09.2016 roku. Poinformował, że:

 podpisywał uchwały po ostatniej Sesji Rady Miasta Płocka,
 w  dniu  29.09.2016  r.  przewodził  Kapitule nadawania  Godności  „Honorowego

Obywatela Miasta Płocka” i medalu „Zasłużony dla Płocka”,
 3.10.2016  r.  brał  udział  w  uroczystej  inauguracji  roku  akademickiego  na

Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku, 
 zwoływał na wniosek Prezydenta Miasta Płocka Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta

Płocka 14 października 2016 roku, 
 przygotowywał do wiadomości radnych informację Przewodniczącego Rady Miasta

Płocka na temat złożonych oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta Płocka;
Przewodniczący powiedział, że wszyscy radni otrzymali ten dokument jak co roku,

 przyjmował interesantów,
 podpisywał dokumenty i korespondencję,
 złożył kilka interpelacji między sesjami Rady Miasta Płocka,   
 brał udział w komisjach merytorycznych Rady Miasta Płocka,
 przygotowywał dzisiejszą sesję;

Pani   Małgorzata Struzik   Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka:
 uczestniczyła w pracach organów statutowych Rady Miasta Płocka,
 brała udział w pracach Rady Mieszkańców Osiedla „Zielony Jar”,
 przyjmowała interesantów,
 3.10.2016 r.  uczestniczyła  w jubileuszowej 50.  inauguracji  roku akademickiego

2016/2017 na Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku, 
 6.10.2016 r. brała udział w Płockich Targach Pracy i Kariery,
 8.10.2016  r.  uczestniczyła  w  III  inauguracji  roku  akademickiego  2016/2017

Uniwersytetu „Trzeciego Wieku”, 
 19.10.2016 r. wzięła udział w konferencji „Kariera drogą profesjonalnego rozwoju”,

którą zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku; 
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Pan   Tomasz Korga   Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:
 pracował w komisjach merytorycznych Rady Miasta Płocka,
 przyjmował interesantów,
 uczestniczył w sesjach Rady Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Wszystkim
Państwu  Przewodniczącym  dziękuję  za  pomoc  i  współpracę.  Czy  jakieś  pytania  do
naszych  sprawozdań,  Szanowni  Państwo?  Nie  widzę,  dziękuję,  przechodzimy…  Do
sprawozdania, proszę bardzo.” 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Marcinowi Flakiewiczowi. 

Pan  Radny  Marcin  Flakiewicz powiedział:  „Czy  te  materiały,  o  których  Pan  mówił
odnośnie oświadczeń majątkowych do radnych trafiły tylko do osób zainteresowanych czy
do wszystkich?” 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „To  jest
informacja zbiorcza, nie personalnie odnosząca się, tylko zbiorcza trafiła do wszystkich
radnych.”   

Pan  Radny  Marcin  Flakiewicz powiedział:  „OK,  ponieważ  odszukuję,  przeglądam
materiały,  tak  jak  Pani  Radna  też  nie,  nikt  nie  otrzymał  tych  materiałów.  Nikt  nie
otrzymał  takich  materiałów,  dlatego  moje  pytanie  czy  tylko  była  do  osób
zainteresowanych błędami... ”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo, jeżeli  tak Państwo twierdzicie, ja mam informację, że z Biura Rady od Pani
Kierownik,  że  Państwo  te  informacje  otrzymaliście,  jeśli  nie,  bardzo  proszę  Pana
Sekretarza o odczytanie. To jest jednostronicowy dokument. Mam informację, że mniej
więcej dwa, trzy tygodnie temu elektronicznie do wszystkich radnych były wysłane. Ale
jeżeli są wątpliwości proszę o odczytanie.”  

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Tomaszowi Maliszewskiemu Sekretarzowi Sesji Rady Miasta. 

Pan Radny  Tomasz Maliszewski  Sekretarz powiedział: „Informacja  Przewodniczącego
Rady Miasta Płocka na temat złożonych oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta
Płocka. Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym  –  pominę  Dziennik  Ustaw  -  przedkładam  informację  o  oświadczeniach
majątkowych  Radnych  Rady  Miasta  Płocka.  Radni  Rady  Miasta  Płocka  złożyli  swoje
oświadczenia majątkowe w dwóch egzemplarzach w ustawowym terminie do 30 kwietnia
2016 r. (ponieważ 30.04. przypadał na sobotę, to zgodnie z obowiązującymi przepisami
ostateczny  termin  na  złożenie  oświadczeń  majątkowych  upłynął  pierwszego  dnia
roboczego,  tj.  2  maja  br.)  wraz  z  kserokopią  zeznania  podatkowego  PIT  za  2015  r.
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 24h ust. 7 w/w ustawy jeden
egzemplarz  oświadczeń  majątkowych  w  oryginale  został  przesłany  do  Urzędu
Skarbowego w Płocku,  a  kopie  przekazane Prezydentowi  Miasta  Płocka na  podstawie
zapisu art. 24i ust. 2. Ponadto informacje jawne zawarte w oświadczeniach majątkowych
zostały  udostępnione  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Płocka.
Oświadczenia majątkowe radnych dotyczą majątku odrębnego oraz  majątku objętego
małżeńską  wspólnotą  majątkową.  Oświadczenia  majątkowe  zawierają  informacje  o
zasobach pieniężnych,  nieruchomościach, udziałach i  akcjach w spółkach handlowych,
nabyciu  od  Skarbu  Państwa,  innej  państwowej  osoby  prawnej,  jednostek  samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało
zbyciu  w  drodze  przetargu  oraz  dane  o  prowadzeniu  działalności  gospodarczej  oraz
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dotyczące  zajmowania  stanowisk  w  spółkach  handlowych.  Informacje  o  dochodach
osiągniętych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu oraz o składnikach mienia ruchomego o wartości
powyżej  10.000 złotych,  zobowiązaniach pieniężnych powyżej  10.000 złotych,  w tym
zaciągnięte  kredyty  i  pożyczki  oraz  warunki  na  jakich  zostały  udzielone.  W  wyniku
dokonanej  przeze  mnie,  z  pomocą  Kierownika  Biura  Obsługi  Rady  Miasta,  analizy
oświadczeń  majątkowych  Radnych  Rady  Miasta  Płocka  wynika,  iż  różnice  pomiędzy
oświadczeniami Radnych  złożone za 2014 rok i 2015 rok polegają głównie na różnicach
w posiadanych zasobach pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej i obcej oraz w
posiadanym majątku (zbycie lub zakup nieruchomości,  mieszkania, samochodu, akcji,
zaciągnięcie lub spłata zaciągniętego kredytu, pożyczki,  nabycie spadku), jak również
osiągnięte przychody i dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub straty
z  tego  tytułu.  Urząd  Skarbowy  w  Płocku  w  terminie  do  30  października  br.  winien
przedstawić  Radzie  Miasta  Płocka  analizę  z  oświadczeń  majątkowych  radnych.  Po
otrzymaniu  przedmiotowej  analizy  poinformuję  Państwa  Radnych  imiennie  o
stwierdzonych  uchybieniach,  o  ile  takowe  zostaną  wykazane.  Przewodniczący  Rady
Miasta.”
(informacja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu)

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Czyli  tą  szczegółową  analizę,  szczegółową  informację  otrzymacie  Państwo,  ci
których to będzie dotyczyło, po 30 października, gdy dostaniemy stosowne informacje z
Urzędu Skarbowego. Czy jeszcze jakieś pytania do sprawozdania prezydium? Nie widzę,
dziękuję.  Przechodzimy  do  kolejnego  punktu.  Punkt  10:  „Interpelacje  i  zapytania
radnych”.”

Ad. pkt 10

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Michałowi Sosnowskiemu. 

Pan Radny Michał Sosnowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Państwo  Radni!  Szanowni  Państwo!  Chciałbym odczytać  trzy  interpelacje.  Jedna  jest
moja, dwie są wspólne z kolegą Kominkiem. Proszę o włączenie slajdu, nie tego, tylko
drugiego, ten za chwilę. Pierwsza interpelacja moja dotyczy  zmiany znaku drogowego
przy ulicy Łukasiewicza. W związku z interwencją mieszkańców proszę o wymianę znaku
drogowego (F-10), znajdującego się przy ulicy Łukasiewicza. Jest to znak uzupełniający,
który stosuje się w celu wskazania na wlocie skrzyżowania obowiązujących kierunków
jazdy  przez  skrzyżowanie  z  określonych  pasów ruchu.  Znak,  który  obecnie  jest  tam
ustawiony (zdjęcie widać) sugeruje, że z prawego pasa ruchu możliwa jest jazda jedynie
prosto. Proszę o wymianę tego znaku na taki, który dopuszcza – oprócz jazdy prosto –
skręcenie w prawo (w stronę Orlen Areny). I proszę o włączenie drugiego slajdu. Jest to
wspólna interpelacja z Tomaszem Kominkiem. Dotyczy promowania miasta za pomocą
ramek do tablic rejestracyjnych samochodów. Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie
możliwości  promowania  naszego  miasta  za  pomocą  ramek  do  tablic  rejestracyjnych
samochodów.  Samochód  osobowy  nadal  pozostaje  najpopularniejszym  środkiem
transportu  w  naszym  mieście.  Według  informacji,  które  otrzymaliśmy  z  Wydziału
Komunikacji,  każdego roku w naszym mieście zostaje zarejestrowanych około 16.000
aut. Koszt jednej ramki przy tak dużej ilości to około 1,5 zł za sztukę, więc całkowity
koszt  promocji  tego  typu to  około  24.000 zł  rocznie.  Ramki  powinny być  wydawane
każdemu kierowcy, który odbiera tablice rejestracyjne w Wydziale Komunikacji Urzędu
Miasta Płocka. Niewątpliwą zaletą tego typu reklamy jest to, że jest ona mobilna i dociera
wszędzie tam, gdzie wybierają się płocczanie (również za granicę). Dodatkowo właściciel
pojazdu może w ten sposób wyrazić swój lokalny patriotyzm i przywiązanie do Płocka.
Ramki reklamowe do tablic rejestracyjnych wydawane są już w wielu miastach, między
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innymi w Gdańsku, Sandomierzu, Inowrocławiu i Łowiczu. I trzecia interpelacja dotyczy
zatrudniania więźniów odbywających kary w Zakładzie Karnym w Płocku. Zwracamy się z
prośbą  o  przeanalizowanie  możliwości  nawiązania  współpracy  z  Zakładem Karnym w
Płocku  w  zakresie  zatrudniania  więźniów.  We  wrześniu  bieżącego  roku  Rząd  przyjął
pierwszy  z  dwóch  projektów  ustaw,  które  wesprą  realizację  przygotowanego  przez
Ministerstwo Sprawiedliwości  programu pracy  więźniów. Rada Ministrów zaaprobowała
projekt  nowelizacji  ustawy  „Kodeks  karny  wykonawczy”.  Proponowane  zmiany  mają
umożliwić nieodpłatną pracę skazanych na rzecz większej liczby podmiotów niż ma to
miejsce obecnie.  Projekt  ustawy rozszerza dotychczasowy katalog podmiotów między
innymi o: podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa są organami
założycielskimi,  państwowe  lub  samorządowe  jednostki  organizacyjne,  spółki  prawa
handlowego  z  wyłącznym  udziałem  Skarbu  Państwa  lub  gminy,  powiatu  bądź
województwa,  młodzieżowe  ośrodki  socjoterapii,  młodzieżowe  ośrodki  wychowawcze,
placówki służby zdrowia, fundacje i stowarzyszenia, a także organizacje charytatywne.
Więźniowie będą mogli pracować nieodpłatnie w wymiarze większym niż 90 godzin na
miesiąc, jeżeli sami będą tego chcieli i wyrażą na to pisemną zgodę. Możliwe jest również
zatrudnianie  więźniów odpłatnie  (stawki  powinny być  uzgodnione z  Dyrekcją  Zakładu
Karnego  w  Płocku).  Koszt  utrzymania  jednego  więźnia  to  obecnie  około  3.100  zł
miesięcznie. Wielu ze skazanych posiada zobowiązania finansowe zaciągnięte na wolności
oraz  długi  alimentacyjne.  Uważamy,  że  warto  zastanowić  się  nad  przeanalizowaniem
możliwości zatrudnienia więźniów w jednostkach budżetowych, spółkach miejskich etc.
Oprócz niewątpliwie pozytywnego wpływu na proces resocjalizacji więźniów rozwiązanie
tego typu mogłoby przynieść oszczędności dla naszej gminy. Zatrudnienie więźniów jest
praktykowane między innymi przez Starostwo Powiatowe w Płocku, a także samorządy w
Warszawie, Zamościu, Pińczowie, Brzegu, czy Sierakowie Śląskim. Dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo, aczkolwiek jesteśmy zawiedzeni, że zabrakło trzeciego slajdu. Ktoś z Państwa ma
kolejne interpelacje? Pani Radna Daria Domosławska, proszę bardzo.”
  
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Darii Domosławskiej. 

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo!
Ja przygotowałam dwie interpelacje i dwa zapytania. Zacznę od zapytań. Pierwsze – w
imieniu  pacjentów  i  personelu  Szpitala  Świętej  Trójcy.  Od  kilku  miesięcy  czytamy
informacje  w mediach,  że  pojedzie  ulicą  Kościuszki  autobus  „4”  i  „24”.  Chciałam się
dowiedzieć, kiedy on faktycznie pojedzie, ponieważ trwa to już długo, pacjenci pytają, a
naprawdę  wielkim  wyczynem jest  dostać  się  do  szpitala  pacjentom,  którzy  od  ulicy
Sienkiewicza  mają  do  pokonania  między innymi  nierówne chodniki.  Drugie  zapytanie
dotyczy mojego wniosku złożonego w trakcie Komisji Zdrowia, a następnie interpelacji, a
mianowicie chodzi mi o program profilaktyki wad postawy. Ponieważ mam informacje na
jakim etapie  jesteśmy, ale  chciałabym je  w tej  chwili  tutaj  potwierdzić  i  usłyszeć od
Państwa.  I  dwie  interpelacje.  Pierwszy  temat  –  kontynuacja  realizacji  programów
profilaktycznych: Programu  profilaktyki  i  wczesnego  wykrywania  nowotworów  jelita
grubego oraz Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Obydwa
programy  dotyczą  lat  2015-2016.  Wiem,  że  jest  stosunkowo  wcześnie,  ale  z  racji
medycznych  i  racjonalnego  wyjaśnienia  potrzeby kontynuacji  tych programów bardzo
proszę  o  podjęcie  działań,  które  pozwolą  nam  zabezpieczyć  mieszkańców  w  tych
działaniach  profilaktycznych.  I  druga  interpelacja  to  rozważenie  wyposażania  siłowni
zewnętrznych, czyli tych pod chmurką, w urządzenia dedykowane typowo dla seniorów.
Są  to  urządzenia  z  serii  Active  Senior.  Siłownie  zewnętrzne  cieszą  się  popularnością
wśród płocczan. Pozwalają podnosić sprawność osobom w różnym wieku, są wspaniałym
elementem profilaktyki powstawania otyłości i nadwagi. Montowanie urządzeń do ćwiczeń
dla dorosłych w pobliżu placów zabaw dla dzieci daje możliwość aktywnego spędzania
wolnego  czasu  całym  rodzinom.  Wszyscy  zdajemy  sobie  sprawę,  że  utrzymanie
sprawności seniorów daje szanse na to by mogli cieszyć się zdrowiem przez cały okres
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jesieni  życia.  W  związku  z  powyższym  proponuję  rozszerzyć  zakres  urządzeń
montowanych  na  siłowniach  zewnętrznych  o  urządzenia  dedykowane  typowo  dla
seniorów.  Warto  też  rozważyć  montaż  tego  typu  urządzeń  w  sąsiedztwie  miejsc
przyjaznych seniorom lub miejsc aktywizacji seniorów. Dziękuję bardzo.” 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Michałowi Twardemu. 

Pan Radny Michał Twardy powiedział: „Panie Prezydencie, mam dwie prośby. Pierwsza z
nich  dotyczy  nowo  remontowanej,  właściwie  nie  nowo,  ale  remontowanej.  Tego
połączenia  pomiędzy  ulicą  Dobrowolskiego  a  Graniczną  –  tam  pomiędzy  Cotex-em
dawnym  a  Hospicjum  i  Zakładem  Energetycznym.  Prosiłbym  o  przeanalizowanie
możliwości ustawienia tam znaków zakazów wjazdów samochodów ciężkich z uwagi na
to, że mogą bowiem ci kierowcy jeździć sobie skrótem tym z ciężkim transportem i aby –
tak  naprawdę  –  uchronić  tę  wyremontowaną  teraz  jezdnię  w  przyszłości  od  nacisku
tonażowego  i  ewentualnie  kolejnych  remontów  prosiłbym  o  zastanowienie  się  nad
wprowadzeniem  tam  ograniczenia.  Tym  bardziej,  że  jeśli  chodzi  o  cały  transport
towarowy do wielu hurtowni, które się znajdują na terenie byłego Cotex-u mają wjazd od
ulicy Granicznej bezpośrednio. To jest jedna prośba. A druga, taka wyprzedzająca nowy
okres wiosenno-letni - przy Orlen Arenie jest piękny plac zabaw dla dzieci i prosiłbym
teraz o też przemyślenie ewentualne, zastanowienie się nad zadaszeniem kawałka tam
terenu,  ponieważ osoby,  które  korzystają  razem z  dziećmi  nie  mogą się  skryć  przed
palącym słońcem podczas właśnie przebywania na tym terenie. Myślę, że warto jakiś
żagiel tam postawić, taki który troszeczkę zacieni przy ławkach ten teren. I trzecia taka,
bardziej tutaj może do Prezydenta Terebusa prośba, aby Pan Terebus jak znajdzie w dniu
dzisiejszym może chwilę, podjechał na parking, właściwie na miejsce przy garażach na
ulicy Gintera - to w odpowiedzi na odpowiedź Pana Prezydenta do mojej interpelacji – aby
Pan Prezydent zobaczył jak mieszkańcy mogą w komfortowych warunkach korzystać z
garaży. Dziękuję bardzo.”              

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Leszkowi Brzeskiemu. 

Pan Radny  Leszek Brzeski  powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Ja też
mam trzy  interpelacje.  Pierwszą  –  chciałbym tutaj  odnieść  się  do  interpelacji,  którą
złożyłem we wrześniu 2016 roku, czyli miesiąc wcześniej. Chodzi o zajęcia pozalekcyjne
w płockich szkołach. I tutaj dziękuję bardzo, otrzymałem informację, odpowiedź – może
przeczytam fragment – tylko w bieżącym roku szkolnym ogółem tygodniowo w szkołach
płockich realizowanych jest 1091 godzin zajęć pozalekcyjnych. Ponadto realizowane są
również zajęcia dodatkowe w przedszkolach. Ja mam tutaj pytanie i prośbę. 1091 godzin
to jest bardzo dużo. Rozmawiając z nauczycielami z różnych szkół oni jakoś nie widzą
tych  godzin  aż  tak  dużo,  chociaż  być  może  że  są  te  godziny.  I  mam  prośbę,  aby
szczegółowo w każdej szkole, ile jest godzin pozalekcyjnych, SKS, kółek zainteresowań i
jak jest z odpłatnością za te godziny, czy te godziny są realizowane odpłatnie, czy tak jak
w przedszkolach to wiem, że rodzice część płacą, ale w szkołach, czy gimnazjalnych czy
w średnich to nie słyszałem, żeby rodzice płacili. Także chciałbym wiedzieć czy są płatne i
czy jest tyle, ile tutaj dostałem w tej odpowiedzi, czyli 1091. Kolejna moja prośba to
prośba mieszkańców osiedla Wyszogrodzka. Pytają czy jest konieczna wycinka aż tylu
drzew tam pod  budowę nowego budynku przeznaczonego pod  sąd.  To  jest  teren  po
jednostce wojskowej. Być może, że jest potrzeba, ale ludzie tam są trochę zaniepokojeni,
bo rzeczywiście ta  wycinka jest  dosyć spora.  Jeszcze jedna sprawa – przedszkole na
osiedlu Górna.  Tu już  ja  pisałem któregoś razu interpelację,  nie  dostałem, to  znaczy
dostałem odpowiedź, ale ta odpowiedź nie była pozytywna. To osiedle się rozwija bardzo,
bardzo szybko. Jest tam bardzo dużo młodych małżeństw i dużo dzieci, dlatego pytam po
raz  kolejny  czy  jest  możliwość,  żeby  tam  w  przyszłości,  najlepiej  jak  by  najbliższa
przyszłość  była,  żeby  powstało,  czy  wybudowane  zostało  na  osiedlu  tym  Górna
przedszkole?  Kolejna  sprawa  to  jest,  chciałbym  tutaj,  przedłożę  dla  Pana
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Przewodniczącego na ręce zaproszenie na X Bieg Niepodległości ulicami miasta Płocka.
Bieg odbędzie się właśnie już po raz dziesiąty 10 listopada 2016 roku na placu Obrońców
Warszawy, także serdecznie zapraszam i Panów Prezydentów, i Pana Przewodniczącego, i
wszystkich radnych. O 11.00 plac Obrońców Warszawy. Tak jak do tej pory będzie część
patriotyczna,  a  będzie  później  część  sportowa  w  tym  roku.  Tu  dzięki  pomocy  Pana
Prezydenta  i  Urzędu  Miasta,  pieniążkom  z  Urzędu  Miasta  Płocka,  będzie  rywalizacja
sportowa  i  będzie  –  oczywiście  inni  sponsorzy  też,  Orlen  tutaj  też  dużo  pomógł  –
natomiast zapisy będą elektroniczne, czyli chcąc wystartować w tym biegu trzeba wejść
na stronę www.viktoria i tam zgłosić się elektronicznie. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  I  tak  przeskoczyliśmy  już  częściowo  do  „Spraw  różnych”.  Czy  w  temacie
interpelacje jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem „Odpowiedzi
na interpelacje”, punkt 11. Pan Prezydent, proszę bardzo.”       

Ad. pkt 11

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 – tak chronologicznie odpowiadając na pytania, poczynając od tabliczki, to
może wyjaśni Pan Sekretarz, dobrze, i pewnie w kontekście tego znaku to ewentualnie
Wiceprezydent Dyśkiewicz, bo podlega. Zakładam, że jest to nawet właściwe, żeby tam
zmienić ten znak. Natomiast ja odpowiem w kontekście więźniów. Już prowadzimy, po
pierwsze,  tego  rodzaju  działania,  czyli  więźniowie  pracują.  Natomiast  sam  osobiście
spotkałem się z nowym Dyrektorem Zakładu Karnego,  rozmawialiśmy na ten temat i
najbardziej optymalne wydaje się w przypadku miasta wykorzystanie Muniserwisu, czyli
zwłaszcza w tych pracach, nazwijmy to, sezonowych mających charakter na przykład
odśnieżania  czy  porządkowania.  Rzeczywiście  takie  działania  chcemy  wspólnie  z
Zakładem Karnym prowadzić. W przypadku odpowiedzi Pani Radnej Domosławskiej, jeśli
chodzi  o  „4”,  „24”,  te  autobusy  na  Kościuszki,  to  za  chwilę  Pan  też  Wiceprezydent
Dyśkiewicz.  Ja  odpowiem  już  przynajmniej,  jeśli  chodzi  o  ulicę  Gradowskiego.  Tam
chodniki w tym roku żeśmy wymienili, podobnie jak i całą nawierzchnię ulicy. Jeśli chodzi
o ulicę  Gradowskiego.  Ale  od Sienkiewicza trzeba dojść  do Kościuszki,  najlepiej  ulicą
właśnie  Gradowskiego  i  cała  ta  ulica  ma  w  tej  chwili  zupełnie  nowe  chodniki.  Od
Kościuszki,  od  Wieży  Ciśnień  aż  do  ulicę  Padlewskiego  jest  przecież  ta  ulica
wyremontowana. Nie zmienia to jednak faktu, że za chwilę dowiemy się jak wygląda
kwestia  zmiany  kursów  autobusów  numer  „4”  i  „24”.  Tutaj  też  powiem,  że  warto
zainteresować się,  bowiem idą  uroczystości  Wszystkich  Świętych i  przynajmniej,  jeśli
chodzi o weekend przed Wszystkimi Świętymi a zwłaszcza Dzień Wszystkich Świętych
tutaj nastąpiły liczne zmiany, jeśli chodzi o układ i rozkład jazdy autobusów, zwłaszcza
w okolicy naszych nekropolii. W przypadku profilaktyki wad postawy to Wiceprezydent
Siemiątkowski odpowie. Jeśli chodzi o profilaktykę nowotworów to w tym momencie –
rzecz jasna – będziemy przymierzali się do kontynuacji tych programów profilaktycznych,
dbając o zdrowie mieszkańców Płocka. Jak najbardziej zrozumiałe jest i także dziękuję
bardzo Pani Radnej,  że Pani Radna rzeczywiście  potwierdza ogromne zainteresowanie
siłowniami pod chmurką poprzez seniorów, że nie tylko młodzi ludzie ale właśnie seniorzy
korzystają z tych obiektów. Więc spróbujemy instalować na nowych albo doposażać już
istniejące siłownie pod chmurką w tego rodzaju przyrządy o których Pani Radna mówiła
w ramach takiego aktywnego seniora. W przypadku interpelacji Pana Radnego Michała
Twardego,  jeśli  chodzi  o  ulicę  przy  Hospicjum,  bo  tak  należy  to  chyba  powiedzieć,
rzeczywiście tutaj podziękowania – nie ma Pana Wiceprezydenta Terebusa - ale dla całej
ekipy Wiceprezydenta Terebusa. Tutaj najpierw trzeba było rzeczywiście uporządkować
sprawy własnościowe. Po tym jak uporządkowaliśmy te sprawy własnościowe w końcu ta
ulica zacznie normalnie wyglądać. Znaczy tam nie będziemy robić żadnego otwarcia czy
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nieotwarcia, bo to generalnie nie ma takiej potrzeby, ale trzeba z radością powiedzieć, że
zrealizowaliśmy coś co wydawało się przed długi czas właściwie niemożliwe. I to wiele,
wiele lat ta ulica była tylko coraz bardziej zdewastowana. W ramach bieżących napraw -
tłumacząc to trwającą budową ulicy Granicznej - naprawialiśmy, ale to było takie trochę
łatanie dziurawych spodni nową łatą, czyli za chwilę robiła się dziura w zupełnie w innym
miejscu  jeszcze  większa.  Natomiast  teraz  rzeczywiście  ta  ulica  będzie,  nie  tylko
nawierzchnia ulicy będzie poprawiona, zrobiona nowa właściwie, ale także – co istotne –
chodniki będą tam w końcu z prawdziwego zdarzenia. Natomiast w przypadku organizacji
ruchu na tej ulicy, czyli ustawienia odpowiednich znaków, generalnie wszystkich znaków,
które  tam są  to  albo  wypowie  się  teraz  albo  odpisze  na  interpelację  Wiceprezydent
Dyśkiewicz. Plac zabaw przy Orlen Arenie – możemy pomyśleć o zadaszeniu rzeczywiście.
Tam jest fontanna, natomiast rzeczywiście jak żar się leje z nieba, to trudno. Być może
przydałby  się  jakiś  cień,  ale  trudno  mi  powiedzieć  jak  by  to  miało  wyglądać  i  czy
znajdziemy środki, ale sądzę że warto się nad tym pochylić przynajmniej. W przypadku
ulicy Gintera, parkingów, to musiałbym znać więcej szczegółów, bo ani ja, niestety nie
ma  już  Wiceprezydenta  Terebusa,  dzisiaj  nie  odpowiemy,  odpowiemy  na  piśmie.  W
przypadku zajęć pozalekcyjnych cieszę się, że Pan Radny Brzeski rzeczywiście podkreślił
dużą ilość i bardzo dużą ofertę jaką miasto Płock kieruje do dzieci, do młodzieży naszych
szkół  podstawowych,  gimnazjalnych,  a  także  przedszkoli  i  szkół  średnich.  Oczywiście
szczegółowe informacje, jeśli są potrzebne, Wydział Edukacji Panu Radnemu przygotuje.
Jeśli jest to z kronikarskiego punktu widzenia potrzebne, to bardzo proszę. Gdyby Pan
Radny miał jakieś sugestie odnośnie tego, gdzie są potrzebne jeszcze dodatkowe jakieś
zajęcia, tylko że to jest istotne rzeczywiście pod tym względem też, żeby wskazywać ilu
młodych ludzi  korzysta z tego.  Więc tutaj na bieżąco, jestem przekonany, że jest to
monitorowane i jeśli takie będą, to w tym momencie na pewno do tego podejdziemy z
otwartością. W przypadku wycinki drzew pod budowę sądu, znaczy nie wiem czy Pan
Radny  pamięta,  ale  myśmy  jako  samorząd  przekazali  to  właśnie  już,  więc  w  tym
momencie wszelkie działania, które są prowadzone inwestycyjne prowadzi Sąd Rejonowy.
Możemy zwrócić się do Pana Ministra Sprawiedliwości - Pana Ministra Ziobro - z pytaniem
czy rzeczywiście te drzewa wszystkie trzeba wycinać czy też nie. Ale zakładam, że jest to
zgodne ze sztuką realizowane, więc w tym momencie (nieczytelny głos z sali)… na pewno
tak, ale w tym momencie na pewno na czyjś wniosek. Więc tutaj jest to racjonalne, że
jeśli ktoś dostrzegał potrzebę, to w tym momencie odpowiadamy, bo przecież jak rosną
drzewa, to tam trudno byłoby wybudować sąd czy przygotować parkingi pod obsługę
interesantów tego sądu. Natomiast  trudno mi się zgodzić,  Panie Radny,  z propozycją
budowy przedszkola na osiedlu Górna przede wszystkim dlatego, że dzisiaj nasza sieć
przedszkoli wygląda w ten sposób, co zresztą mówiłem, nie wiem czy Pan Radny zwrócił
uwagę czy nie,  podczas omawiania materiału odnośnie  oświaty,  że ilość dzieci,  która
funkcjonuje w Płocku i jest w wieku od 3 do 6 lat właściwie odpowiada ilości naszych
miejsc  w  samorządowych  przedszkolach,  nie  licząc  w  ogóle  oferty  przedszkoli
niepublicznych.  Czyli  budowa  kolejnego  budynku,  który  musielibyśmy  utrzymywać,
musiałaby być nie wiem czy związana na przykład z tym, że w innych budynkach naszych
przedszkoli na przykład byłyby puste przestrzenie, które trzeba byłoby także utrzymywać
albo z likwidacją jakiegoś przedszkola czy przeniesieniem jakiegoś przedszkola być może
z budynku do budynku, tylko co zrobić wtedy z tym budynkiem przedszkola, które dzisiaj
funkcjonuje. Panie Radny, będziemy jeszcze robili analizy, natomiast trudno w sytuacji w
której powstaje jakieś osiedle, bo jedno powstaje – tak jak Pan Radny powiedział – przy
ulicy Górnej, z drugiej strony, zresztą ku radości Pana Radnego Lewickiego, któremu tam
dzieci biegają, bo tam plac zabaw taki piękny jest i będzie rozbudowywany, natomiast
powstaje osiedle na przykład także przy ulicy Granicznej i też moglibyśmy zastanawiać
się czy na przykład tam nie stawiać kolejnego przedszkola. Teraz, Panie Radny, tam gdzie
deweloper buduje rzeczywiście, jeśli buduje osiedle, to trudno, żeby miasto za chwilę
stawiało kolejny budynek przedszkola, może potem szkołę, bo dzieci będą rosły, to trzeba
będzie szkołę podstawową, a może jeszcze szkołę średnią. To nie tędy droga. Mamy sieć
przedszkoli, tak jak powiedziałem, dbamy o tę substancję, którą w tym momencie mamy.
Jeśli po analizie rzeczywiście okaże się, że w perspektywie wielu lat na przykład w jednej
części Płocka nie będzie zapotrzebowania na przykład na funkcjonujące przedszkole, to
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wtedy  możemy zastanowić  się  i  przenosząc  nauczycieli,  wychowawców,  pracowników
obsługi być może przenieść. Natomiast to wszystko musi być także po analizie pewnych
kosztów, które miasto musiałoby w tym momencie ponieść. Tak jak powiedziałem, na
dzisiaj, jeśli chodzi o liczbę miejsc w samorządowych przedszkolach, jest ona dokładnie
taka  jak  liczba  dzieci  3-,  4-,  5-,  6-letnich.  I  dziękuję  za  zaproszenie.  Postaram się
rzeczywiście  wziąć  udział  w  dziesiątej  jubileuszowej  już  edycji  Biegu  Niepodległości.
Dziękuję bardzo.”  

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Czy Panowie Wiceprezydenci coś dopowiedzą?”

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

Pan  Roman  Siemiątkowski Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Jeżeli
chodzi, Pani Radna, o ten program wad postawy to jest wniosek na ukończeniu. Będzie
za  kilka  dni  wysłany  do  Agencji  Oceny  Technologii  Medycznych.  Jeżeli  uzyskamy
pozytywną opinię i zabezpieczymy środki finansowe w budżecie miasta na 2017 rok, to
ten  program będzie  mógł  być  wdrożony,  podobnie  zresztą  jak  pozostałe,  które  Pani
wymieniła również to będzie zależało od tego jaki budżet zaplanujemy. Ale pamiętamy o
tym i będziemy to uwzględniać.”     

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Piotrowi
Dyśkiewiczowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

Pan  Piotr  Dyśkiewicz  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:  „Odpowiadając
Pani Radnej Darii Domosławskiej, jeżeli chodzi o autobus linii „4” i „24” - więc ten projekt
został  już  zatwierdzony  i  właściwie  czekamy  na  odpowiednią  aurę  do  tego,  żeby
wymalować odpowiednie oznakowanie poziome, tak, i  jeżeli  to zostanie wykonane, to
autobus ruszy. Dziękuję.”    

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Krzysztofowi Krakowskiemu Sekretarzowi Miasta Płocka.

Pan  Krzysztof  Krakowski Sekretarz  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo!
Panie Radny, my tego typu ramki już żeśmy wyprodukowali w tamtym roku, tylko że to
było cztery tysiące i po prostu zabrakło. Chcieliśmy zobaczyć z jakim to się odzewem
spotka. W przyszłym roku, bo to były pieniądze z promocji  gospodarczej, jeżeli  tylko
pieniądze będą, to chcemy to zakupić. Poza tym duży powodzeniem cieszyły się takie
naklejki na samochody „Patrz w lusterka”, ostrzegające przed motocyklistami i tutaj też
byśmy  chcieli  tego  typu  rzeczy,  tego  typu  rzeczy  chcielibyśmy  w  ramach  prewencji
pewnej – tak, tak, Pani Radna, ja wiem tutaj środowisku motocyklistów jest silne – też
byśmy chcieli do tego powrócić. Natomiast proszę pamiętać, że to wszystko są pieniążki.
I ja powiem jeszcze jedną rzecz – osobiście miałem jedną taką nieprzyjemną zwrotną
informację,  bo  jeden  z  moich  znajomych,  który  otrzymał  taką  ramkę  i  ją  sobie
zamontował, po wizycie w autoryzowanej stacji obsługi stwierdził, że ta ramka została
zdemontowana i  została  założona reklamowa ramka tej  autoryzowanej  stacji  obsługi.
Więc teraz też chodzi o to, żebyśmy my sobie nie wyrywali tych ramek z samochodów,
tak. Ale będziemy starali się w tym kierunku iść. Dziękuję.”     

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Przypomnę, że jesteśmy w punkcie „Odpowiedzi na interpelacje.” Przechodzimy
do kolejnego punktu – punkt 12 „Sprawy różne.”(...)”        
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Ad. pkt 12

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

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Szanowni  Państwo  Radni!  Ja  jestem  zobowiązany  dzisiaj  do  przedstawienia  Państwu
informacji z  analizy  oświadczeń  majątkowych  złożonych  w  2016  roku.  I  zgodnie  z
dyspozycją przepisu art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) przedkładam Radzie Miasta Płocka informację z
analizy  oświadczeń  majątkowych  osób  zobowiązanych  do  ich  złożenia.  Oświadczenia
majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym
za rok poprzedni, zobowiązane były złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia
30 kwietnia 2016 roku następujące osoby, po pierwsze: Zastępcy Prezydenta, Sekretarz
Miasta,  Skarbnik  Miasta,  kierownicy  jednostek  organizacyjnych  miasta,  osoby
zarządzające i  członkowie  organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. To jest art. 24 h
ust. 3 pkt 3 i art. 24 h ust. 5. Oświadczenia majątkowe dotyczą majątku odrębnego oraz
majątku objętego małżeńską wspólnością  majątkową ww. osób i zawierają informacje o:
po pierwsze,  zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach
handlowych  oraz  o  nabyciu  od  Skarbu  Państwa,  innej  państwowej  osoby  prawnej,
jednostek  samorządu terytorialnego,  ich  związków lub od komunalnej  osoby prawnej
mienia,  które  podlegało  zbyciu  w drodze  przetargu,  a  także  dane  o  prowadzeniu
działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
po drugie - dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia  lub innej działalności zarobkowej
lub  zajęć,  z  podaniem  kwot  uzyskiwanych  z  każdego  tytułu,  po  trzecie  -  mieniu
ruchomym o wartości  powyżej 10.000 złotych i po czwarte - zobowiązaniach pieniężnych
o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz
warunkach  na  jakich  zostały  udzielone.  Zobowiązanych  do  złożenia  przedmiotowych
oświadczeń do 30 kwietnia 2016 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku było
197 osób. Ponadto analizie  poddano:  18 oświadczeń złożonych w 2015 roku,  w tym
złożone jako pierwsze - w terminie 30 dni od dnia powołania, zatrudnienia lub otrzymania
upoważnienia do wydawania decyzji oraz składane w dniu odwołania ze stanowiska, czyli
rozwiązania umowy o pracę i  nie poddane analizie w 2015 roku oraz 17 oświadczeń
złożonych  w  2016 roku,  w  tym złożone  jako  pierwsze  -  w terminie  30  dni  od  dnia
powołania,  zatrudnienia  lub  otrzymania  upoważnienia  do  wydawania  decyzji  oraz
składane w dniu odwołania ze stanowiska, czyli rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z
art. 24 h ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym została dokonana analiza i porównanie
treści analizowanych oświadczeń majątkowych oraz załączonych kopii zeznań o wysokości
osiągniętego  dochodu w roku podatkowym z treścią  uprzednio  złożonych  oświadczeń
majątkowych  oraz  z  dołączonymi  do  nich  kopiami  zeznań  o  wysokości  osiągniętego
dochodu  w  roku  podatkowym.  W  wyniku  analizy  nie  stwierdzono  podstawy  do
wystąpienia  do  Dyrektora  Urzędu  Kontroli  Skarbowej  o  kontrolę  oświadczeń
majątkowych.  Ponadto z dokonanej analizy wynika, że do dnia 30.04.2016 roku nie
wpłynęło oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 33 w Płocku, a w
postępowaniu wyjaśniającym ustalono, że powyższe było spowodowane śmiercią osoby
zobowiązanej  do  złożenia  oświadczenia  majątkowego.  W  231 poddanych  analizie
oświadczeniach majątkowych zostały stwierdzone następujące nieprawidłowości. I teraz
punkt 1. Jest 7 punktów porządkowych wymieniających rodzaj nieprawidłowości i podam
ilość  osób  u  których  stwierdzono  te  nieprawidłowości.  Punkt  1  -  brak  określenia
przynależności  poszczególnych  składników  majątkowych  dochodów  i  zobowiązań  do
majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową – u dziewięciu
osób były te nieprawidłowości. Brak informacji o działce zabudowanej domem u dwóch.
Brak innych informacji  dotyczących nieruchomości,  mieszkań u  piętnastu.  Brak  treści
poszczególnych  punktów  oświadczenia  majątkowego  u  czternastu.  Rozbieżności
dochodów  z  załączonym  zeznaniem  o  wysokości  osiągniętego  dochodu  w  roku
podatkowym 2015, a więc PIT,  u dziewięciu.  Brak określenia zdarzenia,  w związku z
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którym zaciągnięto zobowiązanie oraz stanu zadłużenia u czterech. Inne, na przykład
brak  daty,  nazwiska  rodowego,  funkcji,  miejsca  zatrudnienia  również  u  czterech. W
związku  z  nieprawidłowościami  stwierdzonymi  w  analizowanych  oświadczeniach
majątkowych  zostały  podjęte  następujące  działania.  Osoby,  u  których  stwierdzono
nieprawidłowości zostały zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego
niezamieszczenia  wymaganych  informacji  w  oświadczeniach  majątkowych.  Wszystkie
osoby  złożyły  pisemne  informacje  wyjaśniające. Ponadto  informuję,  iż:  złożone
oświadczenia  majątkowe  oraz  oświadczenia  wyjaśniające  stanowiące  integralną  część
oświadczeń  majątkowych  zostały  przekazane  do  analizy  do  właściwych  Urzędów
Skarbowych,  informacje  jawne  zawarte  w  oświadczeniach  majątkowych  oraz  w
oświadczeniach wyjaśniających zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu  Miasta  Płocka.  Jednocześnie  informuję,  iż  do  dnia  sporządzenia  niniejszej
informacji zostało złożonych 14 oświadczeń majątkowych przez niżej wymienione osoby:
Monika  Mackiewicz,  Elżbieta  Kalwas,  Joanna  Kozimińska,  Justyna  Żółtowska,  Anna
Guzanek (2 oświadczenia), Ewa Woźniak, Jarosław Kozłowski, Monika Różycka, Liliana
Tomaszewska,  Michał  Zawadzki,  Iwona  Kukla-Kuklewicz,  Mikołaj  Burakowski,  Daniel
Olender. Z uwagi na okres powstania zobowiązania do ich złożenia, aktualnie poddawane
są  analizie.  Wyniki  analizy  zostaną  przedstawione  w  2017  roku.  Podpisałem  jako
Prezydent Miasta Płocka w dniu 25 października 2016 roku. Dziękuję bardzo.”
(informacja stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu)

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Czy w „Sprawach różnych” ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Pan
Radny Grzegorz Lewicki, proszę bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Grzegorzowi Lewickiemu. 

Pan  Radny  Grzegorz  Lewicki powiedział:  „Zostałem  tu  niejako  wywołany  przez  Pana
Prezydenta jak to się bardzo cieszę z tego placu zabaw, który przylega bezpośrednio do
działki na której jest posadowiony mój dom. Chcę Państwu powiedzieć, że pozwolę sobie
kiedyś nagrać jak to bywalcy tego domu, dzieci i nie tylko… tego placu, cieszą się i jak
wyrażają swoją radość, żebyście Państwo usłyszeli. Pozwolę sobie to przynieść i tu Państwu
odtworzyć. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Czy ktoś jeszcze w „Sprawach różnych”? Pan Przewodniczący Tomasz Kominek,
proszę bardzo.”

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

Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Przepraszam Państwa, po prostu nie zdążyłem w
interpelacjach. Tytułem wstępu to bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi i MZD za
siedemdziesiąt nowych nasadzeń na ulicy Portowej i z niecierpliwością oczekuję tych kilkuset
nasadzeń przy ulicy Kolejowej  i  Kutnowskiej.  A  przechodząc do mojego pytania,  to  już
wszyscy  wiemy,  że  zakończyła  się  modernizacja  ulicy  Chopina  a  to  ta  sama  firma  ją
wykonuje, która modernizuje ulicę Dobrzykowską i  czy mimo tego, że naprawdę mamy
kiepską pogodę, bo bodajże czwarty tydzień po prostu codziennie pada – ja wiem, że to nie
sprzyja tego typu pracom – natomiast czy jesteśmy w stanie zachować przejezdność do
końca tego terminu, czyli do końca bodajże 30 listopada roku bieżącego, tak żeby można
było po prostu przejechać w stronę nowego mostu? Jeżeli tak, to bardzo dziękuję, a jeżeli nie
to czy możliwa jest  jakakolwiek interwencja mająca na celu przyspieszenie się do tego
terminu? Dziękuję.”     
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Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Czy ktoś jeszcze w „Sprawach różnych”? Nie widzę. Czy odpowiedź teraz będzie,
Panie Prezydencie? Proszę bardzo.”  

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

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Znaczy tu akurat to, że
akurat ta sama firma wygrała jedno i drugie zadanie i realizowała te zadania, to jest
niezależne zupełnie od nas. Po prostu przetargi realizowane przez MZD, w tym momencie
nie  ma Pana  Dyrektora  MZD,  natomiast  tak  zostały  zrealizowane.  Nie  ukrywamy,  że
pewien poślizg był na ulicy Chopina i zależało nam koniecznie – bo to był akurat poślizg
spowodowany tym, że tam prace w ulicy Chopina były realizowane nie tylko poprzez MZD
ale  także  przez  firmę  Wodociągi  Płockie  i  zakres  tych  prac  był  dużo  większy  niż
pierwotnie Wodociągi szacowały, także przez firmę Fortum, bo tak akurat trzeba było
zgrać również te działania. I też nie ukrywajmy, że zależało nam, żebyśmy rzeczywiście
mogli uzyskać przejezdność Chopina przed 1 listopada, bo jest to arteria komunikacyjna,
gdzie na cmentarz komunalny bardzo wiele osób tą ulicą zmierza. Natomiast nie zmienia
to zupełnie faktu, że również wszystkie terminy powinny być dotrzymane, jeśli chodzi o
ulicę  Dobrzykowską.  Termin  30  listopada,  tak,  jest  w  tym  momencie  terminem
obowiązującym wykonawcę. Zadanie jest dwuletnie, więc będzie realizowane w tym roku
i w przyszłym roku, natomiast ten termin, ja rozumiem, ten termin został zapisany jako
obowiązujący, wiążący i będziemy robili wszystko, żeby go po prostu dotrzymać. Mamy
świadomość, tu też z tego miejsca przepraszam wszystkich za niedogodności związane z
remontem, ale  proszę mi wierzyć,  po remoncie tego odcinka będzie rzeczywiście  już
przez wiele, wiele lat dużo bardziej komfortowo. A jeśli jeszcze w przyszłym roku zrobimy
tam ścieżkę rowerową i  fragmentami chodnik, to będzie w ogóle rewelacja. Dziękuję
bardzo.” 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Czy  w „Sprawach  różnych jeszcze  ktoś  z  Państwa chciałby  zabrać  głos?  Nie
widzę.”   

Ad. pkt 13

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XXIV 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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	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Marcinowi Flakiewiczowi.
	Pan Radny Marcin Flakiewicz powiedział: „Czy te materiały, o których Pan mówił odnośnie oświadczeń majątkowych do radnych trafiły tylko do osób zainteresowanych czy do wszystkich?”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „To jest informacja zbiorcza, nie personalnie odnosząca się, tylko zbiorcza trafiła do wszystkich radnych.”
	Pan Radny Marcin Flakiewicz powiedział: „OK, ponieważ odszukuję, przeglądam materiały, tak jak Pani Radna też nie, nikt nie otrzymał tych materiałów. Nikt nie otrzymał takich materiałów, dlatego moje pytanie czy tylko była do osób zainteresowanych błędami... ”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, jeżeli tak Państwo twierdzicie, ja mam informację, że z Biura Rady od Pani Kierownik, że Państwo te informacje otrzymaliście, jeśli nie, bardzo proszę Pana Sekretarza o odczytanie. To jest jednostronicowy dokument. Mam informację, że mniej więcej dwa, trzy tygodnie temu elektronicznie do wszystkich radnych były wysłane. Ale jeżeli są wątpliwości proszę o odczytanie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Maliszewskiemu Sekretarzowi Sesji Rady Miasta.
	Pan Radny Tomasz Maliszewski Sekretarz powiedział: „Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Płocka na temat złożonych oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta Płocka. Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pominę Dziennik Ustaw - przedkładam informację o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miasta Płocka. Radni Rady Miasta Płocka złożyli swoje oświadczenia majątkowe w dwóch egzemplarzach w ustawowym terminie do 30 kwietnia 2016 r. (ponieważ 30.04. przypadał na sobotę, to zgodnie z obowiązującymi przepisami ostateczny termin na złożenie oświadczeń majątkowych upłynął pierwszego dnia roboczego, tj. 2 maja br.) wraz z kserokopią zeznania podatkowego PIT za 2015 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 24h ust. 7 w/w ustawy jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych w oryginale został przesłany do Urzędu Skarbowego w Płocku, a kopie przekazane Prezydentowi Miasta Płocka na podstawie zapisu art. 24i ust. 2. Ponadto informacje jawne zawarte w oświadczeniach majątkowych zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. Oświadczenia majątkowe radnych dotyczą majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe zawierają informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu oraz dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych. Informacje o dochodach osiągniętych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu oraz o składnikach mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych, zobowiązaniach pieniężnych powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone. W wyniku dokonanej przeze mnie, z pomocą Kierownika Biura Obsługi Rady Miasta, analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miasta Płocka wynika, iż różnice pomiędzy oświadczeniami Radnych złożone za 2014 rok i 2015 rok polegają głównie na różnicach w posiadanych zasobach pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej i obcej oraz w posiadanym majątku (zbycie lub zakup nieruchomości, mieszkania, samochodu, akcji, zaciągnięcie lub spłata zaciągniętego kredytu, pożyczki, nabycie spadku), jak również osiągnięte przychody i dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub straty z tego tytułu. Urząd Skarbowy w Płocku w terminie do 30 października br. winien przedstawić Radzie Miasta Płocka analizę z oświadczeń majątkowych radnych. Po otrzymaniu przedmiotowej analizy poinformuję Państwa Radnych imiennie o stwierdzonych uchybieniach, o ile takowe zostaną wykazane. Przewodniczący Rady Miasta.”
	(informacja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu)
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czyli tą szczegółową analizę, szczegółową informację otrzymacie Państwo, ci których to będzie dotyczyło, po 30 października, gdy dostaniemy stosowne informacje z Urzędu Skarbowego. Czy jeszcze jakieś pytania do sprawozdania prezydium? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 10: „Interpelacje i zapytania radnych”.”
	Ad. pkt 10
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Michałowi Sosnowskiemu.
	Pan Radny Michał Sosnowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Państwo Radni! Szanowni Państwo! Chciałbym odczytać trzy interpelacje. Jedna jest moja, dwie są wspólne z kolegą Kominkiem. Proszę o włączenie slajdu, nie tego, tylko drugiego, ten za chwilę. Pierwsza interpelacja moja dotyczy zmiany znaku drogowego przy ulicy Łukasiewicza. W związku z interwencją mieszkańców proszę o wymianę znaku drogowego (F-10), znajdującego się przy ulicy Łukasiewicza. Jest to znak uzupełniający, który stosuje się w celu wskazania na wlocie skrzyżowania obowiązujących kierunków jazdy przez skrzyżowanie z określonych pasów ruchu. Znak, który obecnie jest tam ustawiony (zdjęcie widać) sugeruje, że z prawego pasa ruchu możliwa jest jazda jedynie prosto. Proszę o wymianę tego znaku na taki, który dopuszcza – oprócz jazdy prosto – skręcenie w prawo (w stronę Orlen Areny). I proszę o włączenie drugiego slajdu. Jest to wspólna interpelacja z Tomaszem Kominkiem. Dotyczy promowania miasta za pomocą ramek do tablic rejestracyjnych samochodów. Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie możliwości promowania naszego miasta za pomocą ramek do tablic rejestracyjnych samochodów. Samochód osobowy nadal pozostaje najpopularniejszym środkiem transportu w naszym mieście. Według informacji, które otrzymaliśmy z Wydziału Komunikacji, każdego roku w naszym mieście zostaje zarejestrowanych około 16.000 aut. Koszt jednej ramki przy tak dużej ilości to około 1,5 zł za sztukę, więc całkowity koszt promocji tego typu to około 24.000 zł rocznie. Ramki powinny być wydawane każdemu kierowcy, który odbiera tablice rejestracyjne w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Płocka. Niewątpliwą zaletą tego typu reklamy jest to, że jest ona mobilna i dociera wszędzie tam, gdzie wybierają się płocczanie (również za granicę). Dodatkowo właściciel pojazdu może w ten sposób wyrazić swój lokalny patriotyzm i przywiązanie do Płocka. Ramki reklamowe do tablic rejestracyjnych wydawane są już w wielu miastach, między innymi w Gdańsku, Sandomierzu, Inowrocławiu i Łowiczu. I trzecia interpelacja dotyczy zatrudniania więźniów odbywających kary w Zakładzie Karnym w Płocku. Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie możliwości nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Płocku w zakresie zatrudniania więźniów. We wrześniu bieżącego roku Rząd przyjął pierwszy z dwóch projektów ustaw, które wesprą realizację przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu pracy więźniów. Rada Ministrów zaaprobowała projekt nowelizacji ustawy „Kodeks karny wykonawczy”. Proponowane zmiany mają umożliwić nieodpłatną pracę skazanych na rzecz większej liczby podmiotów niż ma to miejsce obecnie. Projekt ustawy rozszerza dotychczasowy katalog podmiotów między innymi o: podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa są organami założycielskimi, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne, spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki służby zdrowia, fundacje i stowarzyszenia, a także organizacje charytatywne. Więźniowie będą mogli pracować nieodpłatnie w wymiarze większym niż 90 godzin na miesiąc, jeżeli sami będą tego chcieli i wyrażą na to pisemną zgodę. Możliwe jest również zatrudnianie więźniów odpłatnie (stawki powinny być uzgodnione z Dyrekcją Zakładu Karnego w Płocku). Koszt utrzymania jednego więźnia to obecnie około 3.100 zł miesięcznie. Wielu ze skazanych posiada zobowiązania finansowe zaciągnięte na wolności oraz długi alimentacyjne. Uważamy, że warto zastanowić się nad przeanalizowaniem możliwości zatrudnienia więźniów w jednostkach budżetowych, spółkach miejskich etc. Oprócz niewątpliwie pozytywnego wpływu na proces resocjalizacji więźniów rozwiązanie tego typu mogłoby przynieść oszczędności dla naszej gminy. Zatrudnienie więźniów jest praktykowane między innymi przez Starostwo Powiatowe w Płocku, a także samorządy w Warszawie, Zamościu, Pińczowie, Brzegu, czy Sierakowie Śląskim. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo, aczkolwiek jesteśmy zawiedzeni, że zabrakło trzeciego slajdu. Ktoś z Państwa ma kolejne interpelacje? Pani Radna Daria Domosławska, proszę bardzo.”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Darii Domosławskiej.
	Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Ja przygotowałam dwie interpelacje i dwa zapytania. Zacznę od zapytań. Pierwsze – w imieniu pacjentów i personelu Szpitala Świętej Trójcy. Od kilku miesięcy czytamy informacje w mediach, że pojedzie ulicą Kościuszki autobus „4” i „24”. Chciałam się dowiedzieć, kiedy on faktycznie pojedzie, ponieważ trwa to już długo, pacjenci pytają, a naprawdę wielkim wyczynem jest dostać się do szpitala pacjentom, którzy od ulicy Sienkiewicza mają do pokonania między innymi nierówne chodniki. Drugie zapytanie dotyczy mojego wniosku złożonego w trakcie Komisji Zdrowia, a następnie interpelacji, a mianowicie chodzi mi o program profilaktyki wad postawy. Ponieważ mam informacje na jakim etapie jesteśmy, ale chciałabym je w tej chwili tutaj potwierdzić i usłyszeć od Państwa. I dwie interpelacje. Pierwszy temat – kontynuacja realizacji programów profilaktycznych: Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego oraz Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Obydwa programy dotyczą lat 2015-2016. Wiem, że jest stosunkowo wcześnie, ale z racji medycznych i racjonalnego wyjaśnienia potrzeby kontynuacji tych programów bardzo proszę o podjęcie działań, które pozwolą nam zabezpieczyć mieszkańców w tych działaniach profilaktycznych. I druga interpelacja to rozważenie wyposażania siłowni zewnętrznych, czyli tych pod chmurką, w urządzenia dedykowane typowo dla seniorów. Są to urządzenia z serii Active Senior. Siłownie zewnętrzne cieszą się popularnością wśród płocczan. Pozwalają podnosić sprawność osobom w różnym wieku, są wspaniałym elementem profilaktyki powstawania otyłości i nadwagi. Montowanie urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych w pobliżu placów zabaw dla dzieci daje możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu całym rodzinom. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie sprawności seniorów daje szanse na to by mogli cieszyć się zdrowiem przez cały okres jesieni życia. W związku z powyższym proponuję rozszerzyć zakres urządzeń montowanych na siłowniach zewnętrznych o urządzenia dedykowane typowo dla seniorów. Warto też rozważyć montaż tego typu urządzeń w sąsiedztwie miejsc przyjaznych seniorom lub miejsc aktywizacji seniorów. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Michałowi Twardemu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Leszkowi Brzeskiemu.
	Ad. pkt 11
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, w kontekście – tak chronologicznie odpowiadając na pytania, poczynając od tabliczki, to może wyjaśni Pan Sekretarz, dobrze, i pewnie w kontekście tego znaku to ewentualnie Wiceprezydent Dyśkiewicz, bo podlega. Zakładam, że jest to nawet właściwe, żeby tam zmienić ten znak. Natomiast ja odpowiem w kontekście więźniów. Już prowadzimy, po pierwsze, tego rodzaju działania, czyli więźniowie pracują. Natomiast sam osobiście spotkałem się z nowym Dyrektorem Zakładu Karnego, rozmawialiśmy na ten temat i najbardziej optymalne wydaje się w przypadku miasta wykorzystanie Muniserwisu, czyli zwłaszcza w tych pracach, nazwijmy to, sezonowych mających charakter na przykład odśnieżania czy porządkowania. Rzeczywiście takie działania chcemy wspólnie z Zakładem Karnym prowadzić. W przypadku odpowiedzi Pani Radnej Domosławskiej, jeśli chodzi o „4”, „24”, te autobusy na Kościuszki, to za chwilę Pan też Wiceprezydent Dyśkiewicz. Ja odpowiem już przynajmniej, jeśli chodzi o ulicę Gradowskiego. Tam chodniki w tym roku żeśmy wymienili, podobnie jak i całą nawierzchnię ulicy. Jeśli chodzi o ulicę Gradowskiego. Ale od Sienkiewicza trzeba dojść do Kościuszki, najlepiej ulicą właśnie Gradowskiego i cała ta ulica ma w tej chwili zupełnie nowe chodniki. Od Kościuszki, od Wieży Ciśnień aż do ulicę Padlewskiego jest przecież ta ulica wyremontowana. Nie zmienia to jednak faktu, że za chwilę dowiemy się jak wygląda kwestia zmiany kursów autobusów numer „4” i „24”. Tutaj też powiem, że warto zainteresować się, bowiem idą uroczystości Wszystkich Świętych i przynajmniej, jeśli chodzi o weekend przed Wszystkimi Świętymi a zwłaszcza Dzień Wszystkich Świętych tutaj nastąpiły liczne zmiany, jeśli chodzi o układ i rozkład jazdy autobusów, zwłaszcza w okolicy naszych nekropolii. W przypadku profilaktyki wad postawy to Wiceprezydent Siemiątkowski odpowie. Jeśli chodzi o profilaktykę nowotworów to w tym momencie – rzecz jasna – będziemy przymierzali się do kontynuacji tych programów profilaktycznych, dbając o zdrowie mieszkańców Płocka. Jak najbardziej zrozumiałe jest i także dziękuję bardzo Pani Radnej, że Pani Radna rzeczywiście potwierdza ogromne zainteresowanie siłowniami pod chmurką poprzez seniorów, że nie tylko młodzi ludzie ale właśnie seniorzy korzystają z tych obiektów. Więc spróbujemy instalować na nowych albo doposażać już istniejące siłownie pod chmurką w tego rodzaju przyrządy o których Pani Radna mówiła w ramach takiego aktywnego seniora. W przypadku interpelacji Pana Radnego Michała Twardego, jeśli chodzi o ulicę przy Hospicjum, bo tak należy to chyba powiedzieć, rzeczywiście tutaj podziękowania – nie ma Pana Wiceprezydenta Terebusa - ale dla całej ekipy Wiceprezydenta Terebusa. Tutaj najpierw trzeba było rzeczywiście uporządkować sprawy własnościowe. Po tym jak uporządkowaliśmy te sprawy własnościowe w końcu ta ulica zacznie normalnie wyglądać. Znaczy tam nie będziemy robić żadnego otwarcia czy nieotwarcia, bo to generalnie nie ma takiej potrzeby, ale trzeba z radością powiedzieć, że zrealizowaliśmy coś co wydawało się przed długi czas właściwie niemożliwe. I to wiele, wiele lat ta ulica była tylko coraz bardziej zdewastowana. W ramach bieżących napraw - tłumacząc to trwającą budową ulicy Granicznej - naprawialiśmy, ale to było takie trochę łatanie dziurawych spodni nową łatą, czyli za chwilę robiła się dziura w zupełnie w innym miejscu jeszcze większa. Natomiast teraz rzeczywiście ta ulica będzie, nie tylko nawierzchnia ulicy będzie poprawiona, zrobiona nowa właściwie, ale także – co istotne – chodniki będą tam w końcu z prawdziwego zdarzenia. Natomiast w przypadku organizacji ruchu na tej ulicy, czyli ustawienia odpowiednich znaków, generalnie wszystkich znaków, które tam są to albo wypowie się teraz albo odpisze na interpelację Wiceprezydent Dyśkiewicz. Plac zabaw przy Orlen Arenie – możemy pomyśleć o zadaszeniu rzeczywiście. Tam jest fontanna, natomiast rzeczywiście jak żar się leje z nieba, to trudno. Być może przydałby się jakiś cień, ale trudno mi powiedzieć jak by to miało wyglądać i czy znajdziemy środki, ale sądzę że warto się nad tym pochylić przynajmniej. W przypadku ulicy Gintera, parkingów, to musiałbym znać więcej szczegółów, bo ani ja, niestety nie ma już Wiceprezydenta Terebusa, dzisiaj nie odpowiemy, odpowiemy na piśmie. W przypadku zajęć pozalekcyjnych cieszę się, że Pan Radny Brzeski rzeczywiście podkreślił dużą ilość i bardzo dużą ofertę jaką miasto Płock kieruje do dzieci, do młodzieży naszych szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także przedszkoli i szkół średnich. Oczywiście szczegółowe informacje, jeśli są potrzebne, Wydział Edukacji Panu Radnemu przygotuje. Jeśli jest to z kronikarskiego punktu widzenia potrzebne, to bardzo proszę. Gdyby Pan Radny miał jakieś sugestie odnośnie tego, gdzie są potrzebne jeszcze dodatkowe jakieś zajęcia, tylko że to jest istotne rzeczywiście pod tym względem też, żeby wskazywać ilu młodych ludzi korzysta z tego. Więc tutaj na bieżąco, jestem przekonany, że jest to monitorowane i jeśli takie będą, to w tym momencie na pewno do tego podejdziemy z otwartością. W przypadku wycinki drzew pod budowę sądu, znaczy nie wiem czy Pan Radny pamięta, ale myśmy jako samorząd przekazali to właśnie już, więc w tym momencie wszelkie działania, które są prowadzone inwestycyjne prowadzi Sąd Rejonowy. Możemy zwrócić się do Pana Ministra Sprawiedliwości - Pana Ministra Ziobro - z pytaniem czy rzeczywiście te drzewa wszystkie trzeba wycinać czy też nie. Ale zakładam, że jest to zgodne ze sztuką realizowane, więc w tym momencie (nieczytelny głos z sali)… na pewno tak, ale w tym momencie na pewno na czyjś wniosek. Więc tutaj jest to racjonalne, że jeśli ktoś dostrzegał potrzebę, to w tym momencie odpowiadamy, bo przecież jak rosną drzewa, to tam trudno byłoby wybudować sąd czy przygotować parkingi pod obsługę interesantów tego sądu. Natomiast trudno mi się zgodzić, Panie Radny, z propozycją budowy przedszkola na osiedlu Górna przede wszystkim dlatego, że dzisiaj nasza sieć przedszkoli wygląda w ten sposób, co zresztą mówiłem, nie wiem czy Pan Radny zwrócił uwagę czy nie, podczas omawiania materiału odnośnie oświaty, że ilość dzieci, która funkcjonuje w Płocku i jest w wieku od 3 do 6 lat właściwie odpowiada ilości naszych miejsc w samorządowych przedszkolach, nie licząc w ogóle oferty przedszkoli niepublicznych. Czyli budowa kolejnego budynku, który musielibyśmy utrzymywać, musiałaby być nie wiem czy związana na przykład z tym, że w innych budynkach naszych przedszkoli na przykład byłyby puste przestrzenie, które trzeba byłoby także utrzymywać albo z likwidacją jakiegoś przedszkola czy przeniesieniem jakiegoś przedszkola być może z budynku do budynku, tylko co zrobić wtedy z tym budynkiem przedszkola, które dzisiaj funkcjonuje. Panie Radny, będziemy jeszcze robili analizy, natomiast trudno w sytuacji w której powstaje jakieś osiedle, bo jedno powstaje – tak jak Pan Radny powiedział – przy ulicy Górnej, z drugiej strony, zresztą ku radości Pana Radnego Lewickiego, któremu tam dzieci biegają, bo tam plac zabaw taki piękny jest i będzie rozbudowywany, natomiast powstaje osiedle na przykład także przy ulicy Granicznej i też moglibyśmy zastanawiać się czy na przykład tam nie stawiać kolejnego przedszkola. Teraz, Panie Radny, tam gdzie deweloper buduje rzeczywiście, jeśli buduje osiedle, to trudno, żeby miasto za chwilę stawiało kolejny budynek przedszkola, może potem szkołę, bo dzieci będą rosły, to trzeba będzie szkołę podstawową, a może jeszcze szkołę średnią. To nie tędy droga. Mamy sieć przedszkoli, tak jak powiedziałem, dbamy o tę substancję, którą w tym momencie mamy. Jeśli po analizie rzeczywiście okaże się, że w perspektywie wielu lat na przykład w jednej części Płocka nie będzie zapotrzebowania na przykład na funkcjonujące przedszkole, to wtedy możemy zastanowić się i przenosząc nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi być może przenieść. Natomiast to wszystko musi być także po analizie pewnych kosztów, które miasto musiałoby w tym momencie ponieść. Tak jak powiedziałem, na dzisiaj, jeśli chodzi o liczbę miejsc w samorządowych przedszkolach, jest ona dokładnie taka jak liczba dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnich. I dziękuję za zaproszenie. Postaram się rzeczywiście wziąć udział w dziesiątej jubileuszowej już edycji Biegu Niepodległości. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy Panowie Wiceprezydenci coś dopowiedzą?”
	Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Jeżeli chodzi, Pani Radna, o ten program wad postawy to jest wniosek na ukończeniu. Będzie za kilka dni wysłany do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Jeżeli uzyskamy pozytywną opinię i zabezpieczymy środki finansowe w budżecie miasta na 2017 rok, to ten program będzie mógł być wdrożony, podobnie zresztą jak pozostałe, które Pani wymieniła również to będzie zależało od tego jaki budżet zaplanujemy. Ale pamiętamy o tym i będziemy to uwzględniać.”
	Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Odpowiadając Pani Radnej Darii Domosławskiej, jeżeli chodzi o autobus linii „4” i „24” - więc ten projekt został już zatwierdzony i właściwie czekamy na odpowiednią aurę do tego, żeby wymalować odpowiednie oznakowanie poziome, tak, i jeżeli to zostanie wykonane, to autobus ruszy. Dziękuję.”
	Pan Krzysztof Krakowski Sekretarz Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Panie Radny, my tego typu ramki już żeśmy wyprodukowali w tamtym roku, tylko że to było cztery tysiące i po prostu zabrakło. Chcieliśmy zobaczyć z jakim to się odzewem spotka. W przyszłym roku, bo to były pieniądze z promocji gospodarczej, jeżeli tylko pieniądze będą, to chcemy to zakupić. Poza tym duży powodzeniem cieszyły się takie naklejki na samochody „Patrz w lusterka”, ostrzegające przed motocyklistami i tutaj też byśmy chcieli tego typu rzeczy, tego typu rzeczy chcielibyśmy w ramach prewencji pewnej – tak, tak, Pani Radna, ja wiem tutaj środowisku motocyklistów jest silne – też byśmy chcieli do tego powrócić. Natomiast proszę pamiętać, że to wszystko są pieniążki. I ja powiem jeszcze jedną rzecz – osobiście miałem jedną taką nieprzyjemną zwrotną informację, bo jeden z moich znajomych, który otrzymał taką ramkę i ją sobie zamontował, po wizycie w autoryzowanej stacji obsługi stwierdził, że ta ramka została zdemontowana i została założona reklamowa ramka tej autoryzowanej stacji obsługi. Więc teraz też chodzi o to, żebyśmy my sobie nie wyrywali tych ramek z samochodów, tak. Ale będziemy starali się w tym kierunku iść. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Przypomnę, że jesteśmy w punkcie „Odpowiedzi na interpelacje.” Przechodzimy do kolejnego punktu – punkt 12 „Sprawy różne.”(...)”
	Ad. pkt 12
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Ja jestem zobowiązany dzisiaj do przedstawienia Państwu informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2016 roku. I zgodnie z dyspozycją przepisu art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) przedkładam Radzie Miasta Płocka informację z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni, zobowiązane były złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku następujące osoby, po pierwsze: Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. To jest art. 24 h ust. 3 pkt 3 i art. 24 h ust. 5. Oświadczenia majątkowe dotyczą majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową ww. osób i zawierają informacje o: po pierwsze, zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych, po drugie - dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, po trzecie - mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych i po czwarte - zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach na jakich zostały udzielone. Zobowiązanych do złożenia przedmiotowych oświadczeń do 30 kwietnia 2016 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku było 197 osób. Ponadto analizie poddano: 18 oświadczeń złożonych w 2015 roku, w tym złożone jako pierwsze - w terminie 30 dni od dnia powołania, zatrudnienia lub otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji oraz składane w dniu odwołania ze stanowiska, czyli rozwiązania umowy o pracę i nie poddane analizie w 2015 roku oraz 17 oświadczeń złożonych w 2016 roku, w tym złożone jako pierwsze - w terminie 30 dni od dnia powołania, zatrudnienia lub otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji oraz składane w dniu odwołania ze stanowiska, czyli rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z art. 24 h ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym została dokonana analiza i porównanie treści analizowanych oświadczeń majątkowych oraz załączonych kopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. W wyniku analizy nie stwierdzono podstawy do wystąpienia do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej o kontrolę oświadczeń majątkowych. Ponadto z dokonanej analizy wynika, że do dnia 30.04.2016 roku nie wpłynęło oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 33 w Płocku, a w postępowaniu wyjaśniającym ustalono, że powyższe było spowodowane śmiercią osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia majątkowego. W 231 poddanych analizie oświadczeniach majątkowych zostały stwierdzone następujące nieprawidłowości. I teraz punkt 1. Jest 7 punktów porządkowych wymieniających rodzaj nieprawidłowości i podam ilość osób u których stwierdzono te nieprawidłowości. Punkt 1 - brak określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową – u dziewięciu osób były te nieprawidłowości. Brak informacji o działce zabudowanej domem u dwóch. Brak innych informacji dotyczących nieruchomości, mieszkań u piętnastu. Brak treści poszczególnych punktów oświadczenia majątkowego u czternastu. Rozbieżności dochodów z załączonym zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2015, a więc PIT, u dziewięciu. Brak określenia zdarzenia, w związku z którym zaciągnięto zobowiązanie oraz stanu zadłużenia u czterech. Inne, na przykład brak daty, nazwiska rodowego, funkcji, miejsca zatrudnienia również u czterech. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych zostały podjęte następujące działania. Osoby, u których stwierdzono nieprawidłowości zostały zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego niezamieszczenia wymaganych informacji w oświadczeniach majątkowych. Wszystkie osoby złożyły pisemne informacje wyjaśniające. Ponadto informuję, iż: złożone oświadczenia majątkowe oraz oświadczenia wyjaśniające stanowiące integralną część oświadczeń majątkowych zostały przekazane do analizy do właściwych Urzędów Skarbowych, informacje jawne zawarte w oświadczeniach majątkowych oraz w oświadczeniach wyjaśniających zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. Jednocześnie informuję, iż do dnia sporządzenia niniejszej informacji zostało złożonych 14 oświadczeń majątkowych przez niżej wymienione osoby: Monika Mackiewicz, Elżbieta Kalwas, Joanna Kozimińska, Justyna Żółtowska, Anna Guzanek (2 oświadczenia), Ewa Woźniak, Jarosław Kozłowski, Monika Różycka, Liliana Tomaszewska, Michał Zawadzki, Iwona Kukla-Kuklewicz, Mikołaj Burakowski, Daniel Olender. Z uwagi na okres powstania zobowiązania do ich złożenia, aktualnie poddawane są analizie. Wyniki analizy zostaną przedstawione w 2017 roku. Podpisałem jako Prezydent Miasta Płocka w dniu 25 października 2016 roku. Dziękuję bardzo.”
	(informacja stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu)
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy w „Sprawach różnych” ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Radny Grzegorz Lewicki, proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Grzegorzowi Lewickiemu.
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	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Kominkowi.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w „Sprawach różnych”? Nie widzę. Czy odpowiedź teraz będzie, Panie Prezydencie? Proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Znaczy tu akurat to, że akurat ta sama firma wygrała jedno i drugie zadanie i realizowała te zadania, to jest niezależne zupełnie od nas. Po prostu przetargi realizowane przez MZD, w tym momencie nie ma Pana Dyrektora MZD, natomiast tak zostały zrealizowane. Nie ukrywamy, że pewien poślizg był na ulicy Chopina i zależało nam koniecznie – bo to był akurat poślizg spowodowany tym, że tam prace w ulicy Chopina były realizowane nie tylko poprzez MZD ale także przez firmę Wodociągi Płockie i zakres tych prac był dużo większy niż pierwotnie Wodociągi szacowały, także przez firmę Fortum, bo tak akurat trzeba było zgrać również te działania. I też nie ukrywajmy, że zależało nam, żebyśmy rzeczywiście mogli uzyskać przejezdność Chopina przed 1 listopada, bo jest to arteria komunikacyjna, gdzie na cmentarz komunalny bardzo wiele osób tą ulicą zmierza. Natomiast nie zmienia to zupełnie faktu, że również wszystkie terminy powinny być dotrzymane, jeśli chodzi o ulicę Dobrzykowską. Termin 30 listopada, tak, jest w tym momencie terminem obowiązującym wykonawcę. Zadanie jest dwuletnie, więc będzie realizowane w tym roku i w przyszłym roku, natomiast ten termin, ja rozumiem, ten termin został zapisany jako obowiązujący, wiążący i będziemy robili wszystko, żeby go po prostu dotrzymać. Mamy świadomość, tu też z tego miejsca przepraszam wszystkich za niedogodności związane z remontem, ale proszę mi wierzyć, po remoncie tego odcinka będzie rzeczywiście już przez wiele, wiele lat dużo bardziej komfortowo. A jeśli jeszcze w przyszłym roku zrobimy tam ścieżkę rowerową i fragmentami chodnik, to będzie w ogóle rewelacja. Dziękuję bardzo.”
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