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PROTOKÓŁ NR III/2014
Z OBRAD III SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 30 GRUDNIA 2014 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz.1005, a zakończyła o godz.1025.    
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Stan radnych - 25
Obecnych - 24
Nieobecni - 1
Osób zaproszonych - 163
Obecnych - 81

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

Ad. pkt 1

Otwarcia  obrad  III  Sesji  Rady  Miasta  Płocka  dokonał  Pan  Artur  Jaroszewski
Przewodniczący Rady Miasta Płocka. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji. 
1/ Otwarcie obrad III Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030
(druk nr 37), 

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 (druk nr 38), 
3. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń 

wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka (druk nr 34), 
4. wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego (druk nr 35), 
5. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka (druk nr 36). 
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
4/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
5/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady       
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    Miasta Płocka.
6/ Interpelacje i zapytania radnych.
7/ Odpowiedzi na interpelacje.
8/ Sprawy różne.
9/ Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miasta Płocka.

         
Ad. pkt 2

Do  składu  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  zostali  zaproponowani:  Pan  radny  Artur  Kras
(zgłoszenia dokonała Pani radna Joanna Olejnik), Pan radny Michał Twardy (zgłoszenia
dokonał Pan radny Tomasz Kominek). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do
składu Komisji  Uchwał i  Wniosków. W wyniku głosowania Komisja Uchwał i  Wniosków
została powołana w zaproponowanym składzie (za–21, 0-przeciw, 0-wstrzymujących).

Komisja Uchwał i Wniosków: 
- Pan radny Michał Twardy
- Pan radny Artur Kras.

Ad. pkt 3  

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata
2014 – 2030 (druk nr 37)

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 37 stanowi  załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu. 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 37.

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 (druk nr 38)

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 600 stanowi załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu. 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 38.

3. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania
poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka
(druk nr 34), 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 34.

4. wyboru  trzech  przedstawicieli  Rady  Miasta  Płocka  do  Płockiej  Rady
Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 35), 

Do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostały zgłoszone następujące kandy-
datury: Pani radna Wioletta Kulpa zgłosiła kandydaturę Pana radnego Piotra Szpakowi-
cza. Pan radny Tomasz Maliszewski zgłosił kandydaturę Pani radnej Joanny Olejnik. Pan
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radny Tomasz Kominek zgłosił  kandydaturę Pana radnego Michała Twardego. Wszyscy
kandydaci do składu Płockiej Rady Pożytku Publicznego wyrazili zgodę na kandydowanie.

5. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc  sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka (druk nr 36). 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 36.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata
2014 – 2030 (druk nr 37)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  37  (z
autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 34/III/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014 – 2030 stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 (druk nr 38)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  38  (z
autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 35/III/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2014 roku  zmieniająca
Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014  stanowi załącznik nr 10  do niniejszego
protokołu.

3. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania
poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka
(druk nr 34), 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 34.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  UCHWAŁA NR 36/III/2014 Rady Miasta
Płocka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Płocka do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady
Miasta Płocka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

4. wyboru  trzech  przedstawicieli  Rady  Miasta  Płocka  do  Płockiej  Rady
Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 35), 

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  35  z
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wpisanymi  nazwiskami  zgłoszonych  radnych  :  radny  Piotr  Szpakowicz,  radna  Joanna
Olejnik, radny Michał Twardy.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  UCHWAŁA NR 37/III/2014 Rady Miasta
Płocka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta
Płocka  do  Płockiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  stanowi  załącznik  nr  12  do
niniejszego protokołu.

5. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc  sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka (druk nr 36). 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 36.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.  UCHWAŁA NR 38/III/2014 Rady Miasta
Płocka z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4  

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka przedstawił  sprawozdanie  z  prac
między  Sesjami  Rady  Miasta  Płocka  za  okres  od  19.12.2014  do  29.12.2014  r.
Poinformował, że:

• wraz z Zastępcami uczestniczył w szeregu spotkań świątecznych na zaproszenie
różnego rodzaju organizacji pozarządowych i stowarzyszeń,

• spotkał  się  z  mieszkańcami  Płocka  razem  z  Ks.  Biskupem  podczas  kolejnej
uroczystej Wigilii przed ratuszem,

• brał udział w spotkaniu z młodymi reprezentantami naszego miasta i kraju, którzy
wrócili  z medalami z 48 Międzynarodowych Igrzysk Szkolnych z Australii  gdzie
zdobyli 7 medali,

• podobnie jak Zastępcy przyjmował interesantów,
• Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka poza spotkaniami

świątecznymi  przewodniczył  komisjom  konkursowym  rozpatrującym  oferty  w
otwartym  konkursie  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie
realizowanym przez  nadzorowane komórki  organizacyjne  a także  spotkał  się  z
przedstawicielami  związków  zawodowych  oświaty,  dyrektorami  płockich  szkół  i
placówek oświatowych. 

Ad. pkt 5  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z
prac między sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował, że:

• po poprzedniej sesji podpisywał uchwały,
• uczestniczył w spotkaniach opłatkowych kilku rad osiedlowych,
• 21  grudnia  uczestniczył  w  Płockim  Teatrze  Dramatycznym w premierze  sztuki

„Boże Mój”
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• podpisywał  dokumenty  i  korespondencję,  które  wpłynęły  do  Przewodniczącego
Rady Miasta,

• organizował wczorajsze spotkanie przedsesyjne,
• przygotowywał dzisiejszą sesję Rady Miasta Płocka.

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

Ad. pkt 6  

W tym punkcie nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

Ad. pkt 7  

W tym punkcie nikt z zebranych nie zabrał głosu.

Ad. pkt 8

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

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo,
chciałbym  poinformować  Państwa,  że   wykonaniu  §9  uchwały  Nr  572/XXX/04  Rady
Miasta  Płocka  z  dnia  28  września  2004  roku  w  sprawie  zasad  wnoszenia,  cofania  i
zbywania  udziałów  i  akcji  przez  Prezydenta  Miasta  Płocka  w  spółkach  informuję  o
wniesieniu  udziałów  akcji  w  następujących  spółkach  prawa  handlowego.  Sekcja  Piłki
Ręcznej  Wisła  Płock  S.A.  w  wykonaniu  Zarządzenia  Nr  126/2014  Prezydenta  Miasta
Płocka z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wniesienia do spółki Sekcja Piłki Ręcznej
Wisła  Płock  S.A.  z  siedzibą  w  Płocku  wkładu  pieniężnego  z  przeznaczeniem  na
podwyższenie kapitału zakładowego Uchwała nr 25/WZ/2014 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki sporządzoną za Rep. A Nr 5474/2014 w dniu 29 grudnia 2014 roku
dokonano podwyższenia kapitału zakładowego kwotą 300.000 zł w drodze emisji 3000
akcji imiennych serii I od numeru I 73889 do nr I 76888  o wartości nominalnej 100 zł
każda  akcja  skierowanym do  akcjonariusza  Gminy  Miasto  Płock,  którym przysługuje
prawo poboru subskrybcja zamknięta. Akcje serii I o numerach  73889 do nr I 76888
zostały  pokryte  wkładem  pieniężnym  pochodzącym  ze  środków  zabezpieczonych  w
Budżecie Miasta Płocka na rok 2014. Zadanie nr 09/BNW/I/G Sekcja Piłki Ręcznej Wisła
Płock S. A. za co akcjonariusz spółki Gmina Miasto Płock objął 3000 akcji imiennych serii
I. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka oddał głos Panu radnemu
Leszkowi Brzeskiemu. 

Pan radny  Leszek Brzeski powiedział: „Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam tylko
takie zaproszenie. Jutro po raz czwarty bieg sylwestrowy. Jeśli ktoś czuje się na siłach o
godz. 11.00 nad Sobótkę zapraszam wszystkich. Dwa okrążenia wokół Sobótki około 7
km.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  oddał  głos  Pani  radnej
Wiolettcie Kulpie.
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Pani  radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Ja  mam pytanie  odnośnie  informacji  Pana
Prezydenta  udzielonej  o  podwyższeniu  kapitału.  Dlaczego  to  nie  było  w  formie
podwyższenia normalnie kapitału spółki tylko w formie akcji.” 

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka odpowiedział: „Bo to jest spółka
akcyjna. I dlatego.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo, jednym z obowiązków ale i zaszczytów radnego jest uczestniczenie w Poczcie
Sztandarowym.  Ja  poprosiłem  Pana  Prezydenta  na  piśmie  dzisiaj  o  zorganizowanie
szkolenia dla Państwa radnych, przynajmniej dla tych z Państwa radnych, którzy do tej
pory  w  poczcie  sztandarowym  jeszcze  nie  uczestniczyli.  Natomiast  informacja  dla
wszystkich Państwa, iż za pośrednictwem Biura Rady Miasta będziecie Państwo cyklicznie
proszeni  o  udział  w  poczcie  sztandarowym.  Praktycznie  wszyscy  równomiernie  za
wyjątkiem Prezydium w tym poczcie sztandarowym uczestniczą i dobrze znać szczegóły
ceremoniału.” 

Pan radny  Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący wczoraj na komisjach
poruszaliśmy temat tego szkolenia dla  nowych radnych z zakresu budżetu.  Teraz tak
przemyśleliśmy  sobie  i  8  stycznia  są  te  komisje  i  tam ten  budżet  będzie  się  gęsto
przewijał czy dalibyśmy radę jeszcze przed 8 to szkolenie zrobić? Oczywiście na miejscu
tak jak mówiliśmy.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest akceptacja
ze strony Pani Skarbnik, więc na pewno wcześniej dostaniemy stosowną informację. Ja
bym też proponował jeżeli  jest to możliwe żeby to było w oparciu o jakieś materiały
piśmienne o  przesłanie elektronicznie do radnych, przynajmniej spisu najważniejszych
dokumentów. Tak na prawdę szanowni państwo to jest kwestia przeczytania i zapoznania
się  z  aktami prawnymi w dużej  mierze,  ustawa o zamówieniach publicznych,  ustawy
budżetowe,  ustawa o  finansach  publicznych.  Ale  oczywiście  wykaz  tych  dokumentów
powinniśmy dostać od Pani Skarbnik.”

Na zakończenie  Przewodniczący  Rady Miasta  Pan  Artur Jaroszewski życzył  wszystkim
dobrego 2015 roku.

Ad. pkt 9  

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała                            Sekretarz Sesji                                        Przewodniczący   
             Rady Miasta Płocka                                  Rady Miasta Płocka

Renata Michalczenko                Tomasz Maliszewski                                 Artur Jaroszewski
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