
  
PROTOKÓŁ NR XXXVII/2017

Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 1005, a zakończyła o godz. 1430.
Obrady Sesji są nagrywane.

Stan Radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecnych -  0
Osób zaproszonych - 166
Obecnych - 86
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1

Otwarcia  obrad  XXXVII  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 XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Wręczenie Pani Janinie Czaplickiej medalu „Zasłużony dla Płocka”.
4) Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych. 
5) Sytuacja ludzi bezdomnych w Płocku (pomoc w okresie zimowym, problem wychodzenia

z bezdomności).
6) Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Miasta   Płocka  za  rok  szkolny

2016/2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez kuratora oświaty.

7) Program zazielenienia Miasta Płocka.
8) Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka z 26.09.2017 roku.
9) Podjęcie uchwał w sprawach: 

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039

(druk nr 664), 
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 (druk nr 665),
3. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Płocka (druk nr 653),

4. zmiany uchwały nr 511/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku
w  sprawie  określenia  zadań  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
przeznaczenia  na  nie  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych na rok 2017 (druk nr 654),
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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 2018 rok” (druk nr 655),

6. nadania imienia Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku (druk nr 656),
7. wydzierżawienia  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy-Miasto

Płock, położonej w Płocku przy ul. św. Wojciecha (druk nr 657),   
8. Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy w Płocku (druk nr 658),
9. uchwalenia Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi)

na terenie Gminy-Miasto Płock (druk nr 659),
10. zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (druk nr 660), 
11.wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto

Płock:  zabudowaną  działkę  nr  364/1  oraz  niezabudowaną  działkę  nr  364/2
położone w Płocku przy ul. 3-go Maja, zabudowane działki nr 387/4, nr 390/4
położone w Płocku przy al. Roguckiego, zabudowaną działkę nr 873/14 oraz część
zabudowanej działki  nr  873/13 położone w Płocku przy ul.  Sienkiewicza, część
niezabudowanej  działki  nr  873/20  położonej  w  Płocku  przy  ul.  Harc.  Antolka
Gradowskiego  na  nieruchomości  stanowiące  własność  osoby  prawnej:
niezabudowane działki nr 469/4, nr 470/6 położone w Płocku przy ul. Kazimierza
Wielkiego, zabudowaną działkę nr 394/2 położoną w Płocku przy ul. Kazimierza
Wielkiego,  niezabudowane działki  nr  609/1,  609/2  położone w Płocku przy  ul.
Andrzeja Drętkiewicza (druk nr 661),

12. określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
podatku leśnego (druk nr 662),

13. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 663),
14. skargi Pani Pauliny Szczepańskiej z dnia 26.05.2017 r. na działalność Dyrektora

Miejskiego Żłobka nr 3 w Płocku (druk nr 652).  
II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

10) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady

  Miasta Płocka.
12) Interpelacje i zapytania radnych.
13) Odpowiedzi na interpelacje.
14) Sprawy różne.
15) Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka.

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta  Płocka powiedział:  „(…)  Drodzy
Państwo, pozwólcie,  że dzisiaj  rozpocznę właśnie  od punktu uroczystego,  czyli  wybór
Komisji Uchwał i Wniosków przełożymy jako punkt kolejny, a zacznę od punktu trzeciego,
czyli  od punktu pod tytułem:  Wręczenie Pani Janinie Czaplickiej medalu „Zasłużony dla
Płocka”. Tradycyjnie podejdę do mównicy w tym temacie.” 

Ad. pkt 3

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo!  Na  poprzedniej  sesji  wrześniowej  Rada  Miasta  Płocka  podjęła  uchwałę  o
przyznaniu Pani Janinie Czaplickiej medalu „Zasłużony dla Płocka”. Zgodnie z tradycją
pozwolę  sobie  w chwili  obecnej  odczytać  uzasadnienie  do  tejże  uchwały.  Pani  Janina
Czaplicka  urodziła  się  w  Proboszczewicach  w  powiecie  płockim  w  1930  roku.  Po
ukończeniu szkoły powszechnej - z przerwą na czasy II wojny światowej - w 1946 roku
rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Płocku, realizując w ten sposób dziecięce
marzenie o zostaniu nauczycielką. Po ukończeniu liceum otrzymała skierowanie do pracy
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na wsi  - w środowisku wiejskim pracowała kilkanaście lat.  W 1962 roku Pani Janina
Czaplicka wraz z rodziną (mąż i dwie córki) przeniosła się do Płocka i zaczęła pracować w
nowo otwartej Szkole Podstawowej nr 11. Całe swoje życie zawodowe związana była z
oświatą. Przeszła niemal wszystkie szczeble awansu nauczycielskiego - od nauczyciela
klas  pierwszych  w  szkole  podstawowej  do  stanowiska  zastępcy  dyrektora  Studium
Wychowania Przedszkolnego i Nauczycielskiego w Płocku. 1 września 1985 roku przeszła
na emeryturę i  całkowicie  poświęciła  się  pracy społecznej.  W 1988 roku wstąpiła  do
Sekcji  Emerytów  i  Rencistów  przy  Oddziale  ZNP  w  Płocku,  gdzie  pełniła  funkcję
przewodniczącej. Pani Janina Czaplicka zawsze interesowała się losem innych ludzi, jako
nauczycielka  wyróżniała  się  ogromnym oddaniem swoim wychowankom.  Wiele  uwagi
poświęcała problemom związanym z poprawą jakości życia osób starszych. Szczególnie
interesowała  się  działalnością  organizacji,  których  celem  jest  zapewnienie  seniorom
aktywnego, dającego poczucie satysfakcji życia. Zapoznała się z zasadami działania nowo
powstających  Uniwersytetów Trzeciego  Wieku  w Polsce  –  brała  udział  w  spotkaniach
naukowych na ten temat. W wyniku tych zainteresowań zrodziła się pionierska w Płocku
myśl powołania do życia uniwersytetu dla płockich seniorów. Płocki Uniwersytet Trzeciego
Wieku powołano w 2002 roku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i Związku
Nauczycielstwa  Polskiego  w  Płocku.  W  roku  2005  został  przemianowany  na
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzięki osobistym kontaktom Pani Janiny
Czaplickiej  i  jej  działalności  na  rzecz  emerytowanych  nauczycieli,  nowo  powstała
organizacja skupiała głównie oświatowców. Z czasem ilość członków wzrastała, a także
poszerzał się krąg studentów seniorów. W momencie powołania uniwersytetu było 20
słuchaczy, dzięki aktywności i osobistym staraniom Pani Janiny Czaplickiej w ciągu 5 lat
liczba studentów seniorów wzrosła do ponad 200 osób. W związku z tym zwiększała się
oferta zajęć, pozwalając zaspokoić różne zainteresowania słuchaczy uniwersytetu. Pani
Janina Czaplicka ceniona jest  jako bezinteresowny, szlachetny człowiek, który zawsze
służy innym pomocą. Ogromne zasługi Pani Janiny Czaplickiej w zorganizowanie, a potem
prowadzenie działalności uniwersytetu zasługują na szczególne uhonorowanie. W uznaniu
jej zasług członkowie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku na Walnym
Zebraniu  Sprawozdawczym w dniu  3  kwietnia  2017  roku  podjęli  uchwałę  o  nadaniu
Stowarzyszeniu imienia jego założycielki, Janiny Czaplickiej, jako wyraz podziękowania za
zaszczepienie  w  Płocku,  a  potem  konsekwentne  realizowanie  idei  ustawicznego
kształcenia  osób  starszych,  a  tym  samym  podnoszenia  jakości  życia  dużej  części
mieszkańców naszego miasta. Pani Janina Czaplicka jest również współautorką dwóch
publikacji książkowych: Słownika biograficznego nauczycieli województwa płockiego oraz
Zasłużeni nauczyciele dla płockiej oświaty oraz autorką wielu artykułów publikowanych w
periodykach  płockich.  Pani  Janina  Czaplicka  w  uznaniu  zasług  dla  miasta  Płocka  i
środowiska nauczycielskiego uhonorowana została licznymi odznaczeniami i nagrodami:
Złotym  Krzyżem  Zasługi,  Krzyżem  Kawalerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski,  Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką za zasługi dla województwa płockiego, Medalem
100-lecia ZNP, Nagrodą Prezydenta Miasta Płocka za zasługi dla płockiej oświaty. Pani
Janina  Czaplicka  nadal  żywo  interesuje  się  tym,  co  dzieje  się  w  Stowarzyszeniu
Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku,  w  środowisku  nauczycielskim,  a  przede  wszystkim  w
naszym  mieście.  Jej  dotychczasowe  działania  w  pełni  zasługują  na  uhonorowanie
medalem „Zasłużony  dla  Płocka”.  Po  pozytywnym zaopiniowaniu  przez  Kapitułę  Rada
Miasta Płocka w dniu 26 września 2017 roku, czyli na poprzedniej sesji, podjęła uchwałę
o  nadaniu  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Pani  Janinie  Czaplickiej. Teraz  prosiłbym
wszystkich Państwa o powstanie.  Wysłuchamy płockiego hejnału,  a  następnie  nastąpi
wręczenie medalu.”

Hejnał Płocki. 

Uroczystość wręczenia medalu. 
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Pani Bożena Rola, córka Pani Janiny Czaplickiej, powiedziała: „Witam Państwa! Jestem
córką Pani Janiny Czaplickiej. Króciutko chciałabym bardzo serdecznie podziękować za to
ogromne wyróżnienie, za miłe słowa i wspaniałe dedykacje. Mama jest bardzo szczęśliwa,
że mogła tutaj uczestniczyć w tej uroczystości. Sądzę, że będzie długo, długo pamiętała
to wydarzenie, bo przeżywała je bardzo. Tak że jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję.”   
                 
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo! Ja chciałbym poinformować Panie, że w chwili obecnej prosiłbym, po tej części
uroczystej  zapraszam  Panie  wraz  z  dwójką  Państwa  Wiceprzewodniczących  do  Sali
Sejmowej. Będzie chwila na kawę i spokojne powspominanie. Przepraszamy bardzo, że
sesja nadal trwa, natomiast godna reprezentacja dwóch wiceprzewodniczących – Pani
Przewodnicząca  Małgorzata  Struzik  oraz  Pan  Przewodniczący  Tomasz  Korga  -  będą
Państwu  towarzyszyć.  Raz  jeszcze  serdecznie  dziękujemy  i  gratulujemy.  Prosiłbym
Państwa  Przewodniczących  o  pełnienie  roli  gospodarzy  części  nieoficjalnej.  A  my,
Szanowni  Państwo,  przechodzimy  do  punktu  pod  tytułem:  Wybór  Komisji  Uchwał  i
Wniosków.  Prosiłbym Państwa Radnych o zgłaszanie  kandydatur  do  Komisji  Uchwał  i
Wniosków.(...)”  

Ad. pkt 2  

Do składu  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  zostali  zaproponowani:  Pan  Radny  Artur  Kras
(zgłoszenia dokonał Pan Radny Lech Latarski), Pan Radny Piotr Szpakowicz (zgłoszenia
dokonała Pani Radna Wioletta Kulpa), Pan Radny Michał Twardy (zgłoszenia dokonał Pan
Radny Tomasz Kominek).  Zgłoszeni  Radni  wyrazili  zgodę na kandydowanie  do składu
Komisji Uchwał i Wniosków. 

W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w zaproponowanym
składzie (za–19, przeciw-0, wstrzymujących-0).

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

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „(…)  Teraz,
Szanowni Państwo, jeszcze zostanie nam uporządkowanie ostateczne przebiegu dzisiejszej
sesji. Wpłynęły do mnie dwa wnioski. Jeden, który nie wymaga głosowania, który Państwo
również mieliście myślę, że mniej więcej od tygodnia, czyli informacja od Pana Prezydenta o
wprowadzenie autopoprawki do druku nr 662, czyli  druk nr 662 w formie autopoprawki
zostaje wymieniony na druk nr 662A. Ten dokument Państwo macie od, myślę, mniej więcej
tygodnia, gdyż jest on datowany na 17 października. Ten akurat dokument nie wymaga
zmian w porządku obrad, natomiast jest drugi dokument bardzo, bardzo świeży, który ja
mam od mniej więcej kwadransa. Pan Prezydent zwrócił się do mnie z pismem: Proszę o
wycofanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru
Rzeki  Rosicy  w  Płocku  pomieszczonego  na  druku  nr  658,  w  związku  z  koniecznością
doprecyzowania pewnych spornych kwestii  ujętych w treści uchwały.  I nie ukrywam, że
akurat ten wniosek bardzo mnie ucieszył. Zatem poddam pod głosowanie zdjęcie z porządku
obrad punktu na druku 658, czyli punktu 8 porządku obrad dzisiejszej naszej sesji. (z sali
Pan Jan Gawryłkiewicz z obsługi technicznej: „Przepraszam, ja potrzebuję jeszcze chwilkę na
przeniesienie  radnych.”)  Dobrze,  dobrze,  poczekamy technicznie jeszcze,  gdy Pan Janek
będzie  gotowy.  Po  raz  kolejny  dzisiaj  zostałem  poproszony  o  troszeczkę  wolniejsze
prowadzenie obrad w momencie, gdy jest głosowanie z uwagi właśnie na kwestie techniczne
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przełączeniowe. Zatem, Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie wniosek o zdjęcie z
porządku obrad... (z sali Pan Jan Gawryłkiewicz z obsługi technicznej: „Jeszcze chwilkę.”) …
punktu ósmego. Tak, tak, Panie Janku, ja jeszcze będę czekał. Na razie próbuję zagadać
przerwę. Głosować będziemy wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu ósmego, czyli
projektu  uchwały  na  druku  nr  658,  projekt  uchwały  dotyczący  Zespołu  Przyrodniczo-
Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy w Płocku. Gdy będziemy technicznie gotowi do głosowania
nad zdjęciem tego punktu wyświetlą  nam się  na pulpitach odpowiednie  ikonki.  Jeszcze
chwilka i będziemy gotowi. Cały czas czekamy, Szanowni Państwo, o podłączenie Państwa z
Komisji Uchwał i Wniosków i umożliwienie im zagłosowania. (z sali Pan Jan Gawryłkiewicz z
obsługi  technicznej:  „Głosujemy  nad  zdjęciem,  tak?”)  Głosujemy  wniosek  o  zdjęcie  z
porządku obrad punktu numer osiem, druk nr 658. Mamy pulpity do głosowania. Proszę
Państwa Radnych o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech opcji wyświetlonych na
monitorach. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie
wyników.”
Wynik głosowania:
za - 17
przeciw - 0
wstrzymujące – 2
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Jednogłośnie…
przy dwóch głosach wstrzymujących, a siedemnastu głosach za zdjęliśmy z porządku obrad
ten punkt. Dziękuję bardzo. Mamy, w takim razie, już doprecyzowany porządek ostateczny
sesji dzisiejszej.” 
(pisma dotycząca wprowadzenia zmian do porządku obrad stanowią załączniki nr 7 i 8 do
niniejszego protokołu)
  

Ad. pkt 4  

Materiał:  Ocena  realizacji  uchwały  Rady  Miasta  Płocka  o  wspieraniu  działalności  szkół
wyższych stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
punktu czwartego:  Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności
szkół wyższych. Raz jeszcze witam serdecznie Panów Rektorów. Witam serdecznie. Cieszymy
się bardzo, że możemy się z Państwem przynajmniej raz w roku w Ratuszu spotkać, chociaż
te spotkania w mniej oficjalnych gremiach również mają miejsce częściej. Dziękuję również
za zaproszenia, które otrzymujemy corocznie na rozpoczęcia roków akademickich. W tym
roku udało mi się na trzech rozpoczęciach być. Przepraszam Wyższą Szkołę Zawodową…
przepraszam,  przepraszam  Szkołę  Wyższą  im.  Pawła  Włodkowica  po  raz  kolejny,  że
nawaliłem i tym razem nie dotarłem. Już byłem niemalże pewny, że będę i niestety pogrzeb
sprawił, że musiałem zrezygnować. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już bez żadnych
perturbacji dotrę. Panie Prezydencie, czy jakieś słowo wstępne będzie? (niezrozumiały głos z
sali) W takim razie zwracam się do naszych czcigodnych gości z prośbą może o krótkie
przynajmniej wystąpienia i ewentualnie Państwa spostrzeżenia dotyczące współpracy na linii
miasto – szkoły wyższe w Płocku, a jednocześnie może jest to dobra okazja też, żebyście
Państwo wypowiedzieli  swoje zdanie i  opinie na temat szans i  zagrożeń, które Państwo
widzicie w świetle nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, która w chwili  obecnej w
przestrzeni publicznej bombarduje nas informacjami niemalże codziennie. Prosimy bardzo o
wypowiedzi może w takiej kolejności, jeśli można, jak Państwa odczytywałem na początku.
Może Pan profesor Janusz Zieliński. Proszę bardzo.”
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Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos  Panu prof. dr
hab. inż. Januszowi Zielińskiemu Prorektorowi Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Pan prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński Prorektor Politechniki Warszawskiej  Filii w Płocku
powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw prośbie Pana Przewodniczącego, mając na uwadze drogocenny czas
Państwa i mnogość zadań, uchwał, które przed Wami, to postaram się krótko po inżyniersku
kilka słów powiedzieć o tym, co w minionym roku akademickim było związane z Politechniką,
ale nie tylko, pewne sugestie dotyczące również naszych szkół wyższych w mieście. Otóż,
Szanowni  Państwo,  Politechnika  Warszawska  rokrocznie,  podczas  inauguracji  zwłaszcza,
ustami  rektora  profesora  Jana  Schmidta  zawsze  podkreśla  wielką  wagę  i  rangę  do
współpracy uczelni z samorządami. Ta współpraca zawsze układała się i układa w sposób
wręcz wzorowy, a mianowicie dlatego, że wszelkie nasze zamierzenia i poczynania, które
planujemy na kolejne lata akademickie uzyskują w pełni Państwa wsparcie, zarówno Zarządu
Miasta,  zarówno  Państwa  Radnych  i  komisji  stosownych.  Jeszcze  raz  za  to  ogromnie
dziękuję. I chciałbym w swojej wypowiedzi  tylko skupić się na obszarze nauki i  badań,
bowiem jest on dla nas szczególnie istotny właśnie, Panie Przewodniczący, w świetle projektu
w tej chwili  nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zapewne Państwo pamiętacie, mniej
więcej pięć lat temu powstała taka inicjatywa powołania w Płocku Centrum Naukowego im.
Marii Curie-Skłodowskiej. W ramach tego centrum miały powstać trzy podmioty, jednym z
nich  Laboratorium  Innowacyjnych  Technologii  Energii  Odnawialnej  przy  Politechnice
Warszawskiej. Pięć lat temu podejmując decyzję o uruchomieniu działań w tym zakresie,
licząc  się  z  ogromnymi  problemami  i  kłopotami  zdecydowaliśmy  się,  nie  patrząc  na
uwarunkowania zewnętrzne, formalno-prawne i tak dalej, zacząć realizować tą swoją część.
I, Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy na etapie w zasadzie zamykania pierwszej części tego
naszego  wielkiego  projektu,  która  dotyczy  Centralnego  Laboratorium  Mechaniki  i
Budownictwa. To jest w tej chwili, śmiem twierdzić, najnowocześniejsze laboratorium w tej
części  Mazowsza i  zachęcam do zwiedzenia.  To się mieści  na Jachowicza 2. Zobaczycie
Państwo jak ta inicjatywa już owocuje niezwykłą aktywnością młodych ludzi. Tam od rana do
wieczora trwają badania, prace badawcze, realizowane są aktualnie doktoraty, dokładnie
pięć,  ale  kolejne  są  –  mówiąc  kolokwialnie  –  w  drodze.  Druga  część,  a  mianowicie
Laboratorium Mechaniki, oczekuje już tylko na wyposażenie w nowoczesną aparaturę. I chcę
się też troszeczkę pochwalić, że jesteśmy jedną z ośmiu uczelni i instytucji badawczych
Mazowsza, która pozyskała – mówię o Filii Politechniki – pozyskała pozytywną ocenę naszego
wniosku i pozyskała grant z Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsze na zakup tejże
aparatury, to jest przeszło 4 miliony złotych i mamy nadzieję, że zrealizujemy to do końca
przyszłego roku i na pewno Państwa zaprosimy na kolejne otwarcie. Natomiast drugi etap to
jest  Laboratorium  Innowacyjnych  Materiałów  i  Energii  Odnawialnych,  który  ma  być
realizowany od podstaw. Chciałbym podkreślić, że pierwszy etap to były koszty około 10
milionów  złotych,  z  czego  przeszło  połowa  z  pieniędzy  Regionalnego  Programu
Operacyjnego, pozostałe 90% z tej drugiej części to pieniądze, które przekazuje Politechnika
Warszawska z Warszawy tutaj do nas,  ale reszta to są pieniądze,  którymi wspiera nas
między innymi właśnie Państwa samorząd. Jest to dla nas bardzo ważne, bo pozwalają one
nam domykać te wszystkie przedsięwzięcia, które realizujemy. To również, proszę Państwa,
w  to  wszystko  włączają  się  kwestie  związane  z  konferencjami  międzynarodowymi,
naukowymi, których średnio od pięciu do sześciu rocznie organizujemy w naszej Filii, a które
również zyskują Państwa wsparcie. To jest świetna promocja miasta, bo chociażby niedawno
konferencja  Młodzi  dla  Techniki,  która  skupiła  około  dwustu  młodych  doktorantów,
habilitantów z przeszło sześćdziesięciu uczelni Polski. To jest, proszę Państwa, też właśnie
myślę, że bardzo dobra reklama i promocja naszego grodu. Dziękując za wszystkie inne
inicjatywy  chciałem  podkreślić,  że  nowa  ustawa  w  jej  zapisach  wprowadzając  często
fundamentalne zmiany jednocześnie stwarza pewne szanse i nadzieje na to, by z jednej
strony tam, gdzie jednostki są nieco, bym powiedział, słabsze, tworzyć przez federację z
mocniejszymi  podmiotami  silne  podwaliny  pod  to,  żeby  przede  wszystkim  uruchamiać
procedury naukowe, badawcze po to, żeby móc aplikować o środki ministerialne na te cele,
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czyli badania i naukę, tym samym na rozwój kadry, na przykład doktorów habilitowanych. I
tutaj  myślę,  że  będę  wyrazicielem Panów Rektorów również  myśli  -  otóż  bardzo  duże
podziękowanie  na ręce Panów Prezydentów za uruchomienie konkursu skierowanego do
pracowników uczelni,  płocczan pracujących na rzecz regionu i miasta, a którzy dążą do
pozyskania  stopnia  naukowego  doktora  habilitowanego.  Tego  typu  ludzie  będą  tworzyć
podwaliny pod rozwój akademickości Płocka. Innej drogi, proszę Państwa, nie ma. Jeszcze
raz dziękując za tą inicjatywę sądzę, że będziemy mogli się może już za rok pochwalić
pierwszymi efektami i skutkami. Chcę tylko powiedzieć, że w najbliższych dniach już dwie
habilitacje będą składane do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych –
mówię o Filii naszej – i dwie kolejne do marca przyszłego roku, więc cztery osoby, miejmy
nadzieję,  że  pozytywnie  zakończą  te  procedury  i  wzbogacą  nasze  miasto  o  wysoko
wykwalifikowaną kadrę naukową. Jeszcze raz dziękuję bardzo za uwagę i za wszelaką pomoc
jaką od Państwa pozyskuje Politechnika. Dziękuję bardzo.”                

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Panu Rektorowi. Prosiłbym teraz o zabranie głosu Pana Prorektora ds. studenckich Szkoły
Wyższej im. Pawła Włodkowica Pana doktora Daniela Korzana.” 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu  doc. dr
Danielowi Korzanowi Prorektorowi ds. studenckich i ogólnych w Szkole Wyższej im. Pawła
Włodkowica.
 
Pan doc. dr Daniel Korzan Prorektor ds. studenckich i ogólnych w Szkole Wyższej im. Pawła
Włodkowica  powiedział:  „Dziękuję  bardzo,  Panie  Przewodniczący.  Panowie  Prezydenci!
Szanowni Państwo! Chyba ta kolejność niezgodna z wiekiem uczelni nie do końca jest zgodna
z wysokością środków takich finansowych, które pozyskujemy ze źródeł miejskich, bo my w
najmniejszym stopniu występujemy o pomoc do Urzędu Miasta i do Rady Miasta. W każdym
razie, tak jak Pan profesor Zieliński, chciałbym bardzo serdecznie podziękować i Radzie, i
Panu  Prezydentowi,  Panom  Prezydentom  za  wszelkie  wsparcie,  które  otrzymujemy.  Z
dokumentu, który dostaliśmy podczas wcześniejszych obrad, z oceny realizacji uchwały Rady
Miasta dużo się nauczyliśmy. Mam nadzieję, że dziękując za już będę prosił o jeszcze i o to
wsparcie będziemy intensywniej występować. Już parlament studencki wiem, że szykuje
się do tego, żeby wystąpić o jakieś środki do Urzędu Miasta, do Pana Prezydenta. Do tego
pomysłu konkursu, o którym mówił Pan profesor Zieliński, na wsparcie habilitantów myślę,
że należy dodać bardzo ważną kwestię dotyczącą konkursu  Dyplom dla Płocka, który od
trzynastu lat odbywa się w naszym mieście. Jest to inicjatywa bardzo wartościowa, bardzo
motywująca  studentów do pracy i  rzeczywiście  rozpoczynając nawet w tym roku swoje
seminaria i co roku rozpoczynając kolejną edycję swoich seminariów zawsze wspominam o
tym konkursie. Jest to bardzo wyraźny i silny motywator, nawet dla osób które są spoza
Płocka zaczynają się interesować tymi płockimi problemami i zaglądać w to nasze płockie
podwórko w różnych aspektach jego funkcjonowania. Akurat w moim przypadku dotyczy to
najczęściej  zagadnień  związanych  z  szeroko  rozumianą  pedagogiką,  ale  też  dzisiejsza
laureatka godności „Zasłużony dla Płocka” w ten obszar moich zainteresowań jako andragoga
się  najbardziej  wpisuje,  więc  to  od  przedszkola  właściwie  do  najstarszych  uczestników
procesów  oświatowych.  Doktoranci  jeszcze  czekają,  Panie  Przewodniczący  i  Panowie
Prezydenci,  na jakąś motywację do tego, żeby się rozwijać, a tychże także na naszych
uczelniach wszystkich  trzech,  czy czterech nawet,  bo i  w  Seminarium Duchownym, nie
brakuje. Tak, że uśmiechamy się jeszcze w imieniu doktorantów, bo dyplomanci mają swoją
nagrodę, magistranci, magistrowie mają swoją nagrodę, samodzielni pracownicy nauki mają
swoją nagrodę, a jeszcze w imieniu doktorantów pukamy do wrót miasta, żeby i o tej grupie
pracowników naukowych pamiętać i też może pomyśleć o wsparciu, czy o jakimś systemie
grantowym. Proszę Państwa bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę pomoc realizowaną w
wymiarze  finansowym,  ale  też  bardzo  często  za  pomoc,  którą  realizujemy  w  trakcie
różnego rodzaju badań czy zlecanych przez jednostki  Urzędu Miasta, czy realizowanych,
współrealizowanych z jednostkami Urzędu Miasta i za wszelką pomoc merytoryczną, którą
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otrzymujemy. I, tak jak powiedziałem, uczymy się od tych, którzy biorą od miasta więcej i
będziemy występować o więcej. Dziękuję uprzejmie.”     

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Panu Rektorowi. I przed nami najmłodsza płocka uczelnia wyższa, ale już pełnoletnia –
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Pan profesor Maciej Słodki.  Proszę bardzo, Panie
Rektorze.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu prof. nzw.
dr hab. n. med. Maciejowi Słodkiemu Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Płocku. 

Pan  prof.  nzw.  dr  hab.  n.  med.  Maciej  Słodki  Rektor  Państwowej  Wyższej  Szkoły
Zawodowej  w  Płocku  powiedział:  „Dziękuję  bardzo.  I  najmłodszy  rektor  jeszcze.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci! Zacznę od rzeczy
najważniejszej, to znaczy od podziękowań dla Państwa wszystkich za wsparcie, którego
udzielacie uczelniom wyższym w Płocku i uczelni, którą ja kieruję. To jest nieocenione
wsparcie, które pozwala nam na nowe wyzwania, nowe działania, nowe inwestycje, o
których  informujemy Państwa  na  bieżąco.  Tak,  że  mam nadzieję,  że  z  tych  efektów
jesteście Państwo również zadowoleni, widzicie realizację i Wasz udział w rozwoju uczelni
wyższych  w  Płocku.  Chciałbym  też  troszeczkę  odnieść  się  do  tego,  o  czym  Pan
Przewodniczący  wspomniał,  to  znaczy  jakby  zagrożeń,  czy  wyzwań.  Tak  troszeczkę
poczułem się wywołany do tablicy. Zresztą Panowie Rektorzy jakby od razu spojrzeli na
mnie i powiedzieli: idź. Proszę Państwa, oczywiście każde zmiany, które wchodzą w życie
stwarzają pewne zagrożenia i pewne ułatwienia. Po to one są robione, żeby coś zmienić i
wymusić  na  instytucjach,  czy  jednostkach,  które  podlegają  tym  regulacjom  na
wprowadzanie zmian. My jako Państwo Wyższa Szkoła Zawodowa – i tu podkreślę, szkoła
z  aspiracjami  akademickimi,  o  czym ja  od  początku  swojej  kadencji  mówię,  o  czym
również  Państwu mówiłem w zeszłym roku w trakcie  tej  sesji  dotyczącej  szkolnictwa
wyższego  – jesteśmy troszeczkę  pośrodku,  ponieważ  z  jednej  strony,  znaczy  ustawa
nowa, projekt ustawy kategoryzuje uczelnie na uczelnie akademickie i uczelnie zawodowe
i muszę powiedzieć, że przepisy dotyczące uczelni akademickich, czy uczelni oddzielnie
zawodowych, w tej ustawie są dobre, w dobrym kierunku ukierunkowują uczelnie do ich
rozwoju. My jako uczelnia zawodowa z aspiracjami akademickimi jesteśmy tak trochę
pośrodku tych dwóch regulacji,  stąd mamy troszeczkę  trudniej  w tym wszystkim się
odnaleźć.  Natomiast  chcę  podkreślić  jeszcze  raz  stanowczo  –  my  nie  zaniechujemy
naszych działań prowadzących nas w kierunku akademickości. Dalej te prace będziemy
prowadzili. Tutaj w tym miejscu chcę też bardzo serdecznie podziękować za konkurs Pana
Prezydenta naukowy dla pracowników tych, którzy dążą do uzyskania stopnia doktora
habilitowanego.  Tak jak  mówiłem na konferencji  prasowej  to  jest  konkurs,  który  ma
doprowadzić  już  do  zamknięcia  tych  przewodów  habilitacyjnych,  czyli  to  nie  jest  na
początek drogi, tylko na jej koniec, czyli w efekcie jakby tego grantu naukowego dany
pracownik  naukowy  ma  jakby  ukończyć  ścieżkę  i  otrzymać  stopień  doktora
habilitowanego  i  tak  jak  Pan  profesor  Zieliński  tutaj  zaznaczył,  to  jest  konkurs
dedykowany dla pracowników uczelni płockich mieszkających w Płocku. To jest też bardzo
ważne,  że  to  są  przede  wszystkim  i  tylko  mieszkańcy  Płocka,  zatrudnieni  na
podstawowych miejscach pracy w naszych uczelniach, czyli związani z Płockiem, którym
zależy jakby też i bezpośrednio na rozwoju miasta i akademickości tutaj. Kończąc, proszę
Państwa, króciutko tylko jeszcze pochwalę  się naszymi sukcesami zeszłorocznymi.  Na
pewno  Państwo  pamiętacie  jak  ogłaszałem,  że  będziemy  składali  wnioski  o  otwarcie
sześciu nowych kierunków na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Dzisiaj
naprawdę z niekłamaną dumą powiem, że udało nam się uzyskać zgodę na otwarcie
pięciu  nowych  kierunków  z  tych  sześciu  wniosków,  które  złożyliśmy.  Cztery  kierunki
zostały uruchomione – dwa magisterskie, dwa w stopniu licencjackim. Jeden kierunek na
który  zgoda  już  z  ministerstwa  również  przyszła  dosłownie  w  zeszłym  tygodniu,
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uruchomimy w przyszłym roku akademickim. Tak, że to jest nasz bardzo, bardzo duży
sukces jak na tak niedużą uczelnię uruchomienie, czy otwarcie, czy uzyskanie zgody na
pięć nowych kierunków studiów. To nawet w ministerstwie spotkało się z zaciekawieniem,
czy  aby  nie  przesadzamy.  Natomiast  te  działania,  ich  celem było  jakby  poszerzenie
znaczne naszej oferty dydaktycznej, umożliwienie studentom z miasta i regionu jeszcze
większego wyboru kierunków kształcenia w naszej uczelni i to nam się udało, bo jeśli
chodzi o studia magisterskie to podwoiliśmy naszą ofertę. W tym momencie z dwóch
kierunków kształcimy już na czterech kierunkach magisterskich i  jeśli  chodzi  o ofertę
kierunków licencjackich  to  również  trzy  nowe kierunki,  które  dochodzą  też  w istotny
sposób tą naszą ofertę kształcenia poszerzają. Jeszcze raz bardzo Państwu serdecznie
dziękuję za współpracę.”    

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo, Panie Rektorze. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos
w tym punkcie? Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz, proszę bardzo.”

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

Pan  Radny  Andrzej  Aleksandrowicz  powiedział:  „Szanowny  Panie  Przewodniczący!
Panowie  Prezydenci!  Wysoka  Rado!  Szanowni  Państwo!  Chciałem  się  zapytać.  Tutaj  w
sprawozdaniu  zainteresował  mnie  taki  punkt:  finansowanie  i  merytoryczne  wspieranie
rozwoju kultury, nauki, sportu i turystyki środowisk akademickich i tam jest podana kwota
łączna 100.550 zł, z czego na różne projekty 80.550 zł przyznano Państwowej Wyższej
Szkole  Zawodowej,  20.000  Politechnice.  Chciałem  się  zapytać  z  czego  wynikają  te
dysproporcje i brak dwóch pozostałych szkół wyższych, czyli Szkoły Wyższej im. Włodkowica
i Wyższego Seminarium Duchownego? Czy to jest zwyczajnie związane z tym, że po prostu
pozostałe szkoły składają mniej bądź wcale tych wniosków, czy jest związane na przykład z
odrzucaniem części  wniosków,  a jeśli  tak,  to  dlaczego,  bądź  czy  jakieś inne przyczyny
wpływają na to? Dziękuję.”      

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

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Dziękuję  bardzo.  Ja  również  w  kontekście
wspierania uczelni wyższych chciałabym się podpytać, ponieważ oczywiście z głosu Pana
Rektora Słodkiego wynikał cały czas temat podnoszony akademickości  naszego miasta i
budowaniu cały czas tego dużego formatu uczelni  wokół PWSZ, to w takim razie mam
pytanie,  bo nieodzownym elementem budowania akademickości  jest  ściąganie  na rynek
płocki doktorantów, profesorów po to, żeby można było utworzyć konkretną uczelnię, która
ma określone wymagania w przepisach. Proszę mi w związku z tym przedstawić, czy mamy
jako  miasto  jakiś  program  adresowany  między  innymi  do  reprezentantów  uczelni  w
kontekście  wykładowców,  których  moglibyśmy  ściągnąć  na  wniosek  oczywiście
poszczególnych uczelni, którym moglibyśmy zaproponować między innymi jako taki magnes
przyciągający  do  naszego  miasta  mieszkanie,  ponieważ  przeczytałam  w  materiale,  że
ostatnia umowa została zawarta w 2007 roku. Czy od 2007 roku nie było żadnego wniosku
ze strony tych czterech uczelni w kontekście proponowania wykładowcom, wartościowym
wykładowcom, tym, którzy znacznie podwyższyliby jeszcze rangę uczelni, zaproponowując
im  jakieś  mieszkanie  z  zasobu  gminy  bądź  spółki,  która  zajmuje  się  budową  takich
mieszkań? Proszę o odpowiedź.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Darii
Domosławskiej.
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Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo!
Środki przekazywane w celu pomocy uczelniom są tak jakby wypadkową dwóch rzeczy, a
mianowicie  możliwości  budżetowych  miasta,  a  także  oczekiwań  uczelni.  Ja  mam
świadomość tego, że to co otrzymują uczelnie, jest kroplą w morzu potrzeb, niemniej
jednak obserwując od trzech lat zaistniałą sytuację chciałabym zaapelować zarówno do
Panów Prezydentów,  jak  i  kolegów  i  koleżanek  radnych,  żebyśmy  w przyszłym roku
przestrzegali  zasady równomierności  rozkładania tych środków pomiędzy uczelnie tak,
żeby każda z uczelni otrzymywała wsparcie zarówno w zakresie infrastruktury, realizacji
konferencji,  budowy  bazy  dydaktycznej,  a  także  równomiernego  wspierania  potrzeb,
których oczekują studenci na zwykłe życie studenckie. To jest bardzo istotne. Szanowni
Państwo, myślę, że w tym momencie warto jest też przekazać podziękowania na ręce
przedstawicieli uczelni dla samorządów studenckich, a także całej rzeszy studenckiej za
to  co  robią  dla  miasta,  za  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi,  za  akcje
charytatywne,  za  wolontariat,  za  organizowanie  różnego  rodzaju  akcji  honorowego
krwiodawstwa i dawstwa szpiku. Dziękuję 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:  „Panie
Przewodniczący!  Wysoka Rado! Szanowni  Państwo! Odpowiadając na pytania Państwa
Radnych. Najpierw pytanie Pana Radnego Aleksandrowicza. Panie Radny tak, po prostu
rozpatrujemy wnioski w miarę ich wpływania. Jeżeli one są złożone w sposób właściwy,
prawidłowy  to  staramy  się,  żeby  te  wnioski  były  składane  za  pośrednictwem  władz
uczelni, żeby to jakoś koordynować i… Pan rektor chciałby? (niezrozumiały głos z sali)
Proszę bardzo.”       

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu prof. nzw.
dr hab. n. med. Maciejowi Słodkiemu Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku. 

Pan  prof.  nzw.  dr  hab.  n.  med.  Maciej  Słodki  Rektor  Państwowej  Wyższej  Szkoły
Zawodowej w Płocku powiedział: „Znaczy odnośnie zapytania Pana Radnego, dysproporcji
tych środków – ona w dużym stopniu, jeśli chodzi o Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
i  Politechnikę,  wynika  z  tego,  że  środki  na  Juwenalia  przyznawane  z  Urzędu  Miasta
Płocka, są przyznawane na przemian raz jednej uczelni, raz drugiej, a my te Juwenalia
organizujemy wspólnie. W tym roku to nasza uczelnia otrzymała 30.000 zł na organizację
Juwenaliów, w przyszłym roku te 30.000 otrzyma Politechnika Warszawska,  ponieważ
nasze uczelnie wspólnie organizują Juwenalia. Tak, że to jest główna przyczyna tego.”   

Pan  Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:  „Jedna z
przyczyn, o której chciałem również wspomnieć. Pan Rektor mnie wyręczył. Dziękuję za
to bardzo. W każdym razie to wynika z ilości składanych wniosków, ale one są myślę, że
obiektywnie rozpatrywane i w miarę możliwości wszystkie są uwzględniane, szczególnie
wnioski studentów, bo bardzo nam zależy, żeby również na tę działalność studencką, na
kulturę  studencką  te  środki  mogły  być  przeznaczane.  Odpowiadając  na  pytanie  Pani
Radnej Kulpy – Pani Radna, po prostu nie ma w tym zakresie wniosków. Uczelnie nie
wnioskują o mieszkania dla swoich pracowników. Nawet nie wiem, nie chciałbym teraz
Pana  Rektora  Słodkiego  wywoływać  do  tablicy,  ale  zdaje  się,  że  nawet  jest  nadmiar
zasobów mieszkaniowych, jeżeli chodzi o uczelnie. W każdym razie nie było wniosków,
dlatego  nie  mieliśmy  się  do  czego  ustosunkować.  Odpowiadając  Pani  Radnej
Domosławskiej  –  Szanowni  Państwo,  my  przygotujemy  tak  już  po  sesji  dla  Państwa
informację, jak się rozkładał podział środków finansowych na poszczególne uczelnie na
przestrzeni na przykład dziesięciu albo dwunastu lat i to pokaże mniej więcej ile jaka
uczelnia dostawała środków. Mniej więcej to się kształtuje sprawiedliwie, że tak powiem.
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A liczba przydzielanych środków finansowych zależy od wniosków i ich uzasadnienia, ale
staramy się tutaj również zaspokajać w miarę potrzeb i w miarę możliwości potrzeby tych
uczelni. Dziękuję.”         
           
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Panu Prezydentowi za wyjaśnienia. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym
punkcie?  Nie  widzę.  Zatem chciałbym poddać  pod  głosowanie  pisemny  materiał,  który
otrzymaliśmy od Pana Prezydenta, materiał pod tytułem:  Ocena realizacji uchwały Rady
Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych. Prosiłbym o pulpity do głosowania i
proszę Państwa Radnych o zagłosowanie nad tym materiałem. Dziękuję bardzo. Proszę o
podanie  wyników.  (niezrozumiały  głos  z  sali)  Pan  Przewodniczący  Artur  Kras  nie  miał
możliwości głosowania, ale ponieważ wynik jest jednoznaczny, wszyscy na tak, to może nie
będę reasumpcji  robił.  A prośba przy  okazji  o  sprawdzenie  pulpitu,  sprawności  pulpitu.
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie przyjęliśmy ten materiał.” 
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymujące – 0

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Raz  jeszcze
serdecznie  dziękuję  Panom Rektorom na  przybycie  na  dzisiejszą  sesję.  Zapewniamy  o
życzliwości  samorządu  dla  wszystkich  płockich  uczelni,  o  jednakowej  życzliwości  dla
wszystkich uczelni i dziękujemy za to, że znaleźli Panowie w swoich napiętych kalendarzach
czas, żeby nas dzisiaj zaszczycić. Serdecznie dziękujemy.”

Ad. pkt 5  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Płocka za rok szkolny 2016/2017, w
tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz  nadzoru pedagogicznego sprawowanego
przez kuratora oświaty stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. Punkt piąty:  Sytuacja ludzi  bezdomnych w Płocku (pomoc w okresie
zimowym, problem wychodzenia z bezdomności). Pisemne materiały otrzymaliśmy w tej
materii. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? 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:  „Panie
Przewodniczący! Państwo Radni! Drodzy Mieszkańcy! Szanowni Państwo! Zgodnie z ustawą o
pomocy  społecznej  za  osobę  bezdomną  uważa  się  osobę  niezamieszkującą  w  lokalu
mieszkalnym  w  rozumieniu  przepisów  o  najmie  lokali  mieszkalnych  i  dodatkach
mieszkaniowych  i  nigdzie  niezameldowaną  na  pobyt  stały  w  rozumieniu  przepisów  o
ewidencji ludności i dowodach osobistych. Bezdomność jest trudnym i złożonym zjawiskiem
społecznym, które  dotyczy  wszystkich  państw na świecie.  Nie  ma znaczenia  czy  są  to
państwa biedne czy bogate. Bezdomni żyją wszędzie. Każdy kraj i samorząd stara się w
miarę możliwości radzić sobie z tym problemem. Należy podkreślić, iż problem bezdomności
staje się szczególnie widoczny w okresie jesienno-zimowym. Wówczas podstawową formą
pomocy udzielaną  osobom bezdomnym jest  zapewnienie  gorącego  posiłku,  zapewnienie
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schronienia w placówkach działających na terenie miasta Płocka oraz zapewnienie odzieży
odpowiedniej  do  pory  roku.  Doświadczenie  płockiego  samorządu  wynikające  z
dotychczasowej pracy na rzecz osób bezdomnych potwierdza, iż co roku jesteśmy dobrze
przygotowani do udzielenia w okresie zimowym wsparcia i pomocy osobom na co dzień
przebywającym i  żyjącym na  ulicach.  Miasto  podejmuje  i  rozwija  systemowe  wsparcie
w  zakresie  udzielania  schronienia  osobom  bezdomnym,  w  postaci  finansowania
całodobowych placówek noclegowych dla kobiet i matek z dziećmi oraz mężczyzn, a także
placówki niskoprogowej w postaci  miejskiej ogrzewalni  dla osób bezdomnych. Jednym z
podstawowych  problemów  jest  wsparcie  osób,  które  nie  wyrażają  zgody  na  pobyt  w
placówkach.  Osoby  te  przebywają  na  klatkach  schodowych,  altankach  działkowych  i
śmietnikowych lub w piwnicach, gdzie często spotykane są pod wpływem alkoholu, narażone
są na utratę życia i zdrowia wskutek wychłodzenia organizmu w okresie mrozu. W takim
przypadku wsparcie i  pomoc osobom bezdomnym wymaga skorelowanych działań wielu
instytucji, służb oraz organizacji pozarządowych. Tylko dzięki współpracy wszystkich trzech
sektorów polityki społecznej możliwa jest skuteczna pomoc i wsparcie osobom wykluczonym
społecznie. Warto zwrócić uwagę, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku wraz ze
Strażą Miejską na bieżąco prowadzi monitoring zjawiska bezdomności w Płocku dzięki czemu
nasze miasto wprowadza i rozwija nowe narzędzia pracy z osobami bezdomnymi, którymi są
między innymi usługi  outreach. Outreach jest działalnością świadczącą usługi  wszystkim
populacjom,  którzy  w  przeciwnym  razie  nie  mają  dostępu  do  tych  usług,  to  jest
streetworking – wspieranie osób wykluczonych przebywających na ulicy. Ponadto na uwagę
zasługuje fakt, iż Gmina-Miasto Płock od 2014 roku jako pierwsze miasto w Polsce realizuje
program mieszkań chronionych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi 28 mieszkań
chronionych,  przeznaczonych  dla  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  również  dla  osób
niepełnosprawnych ruchowo, a także dla osób wychodzących z bezdomności, wychodzących
z przemocy w rodzinie oraz dla osób opuszczających pieczę zastępczą. Mieszkanie chronione
jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia
samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
Stwarza ono warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i – co bardzo ważne – w
integracji  ze  społecznością  lokalną.  Między  innymi  osoby  wychodzące  z  bezdomności
korzystające  z  tej  formy  pomocy  mają  zapewnione  wsparcie  specjalistów  terapeutów,
psychologów,  pedagogów,  pracowników  socjalnych,  a  także  objęte  są  indywidualnymi
programami usamodzielniającymi. Obecnie w mieszkaniach chronionych przebywa 16 osób,
w tym troje dzieci. Wielowymiarowe działania podejmowane przez miasto Płock przyczyniają
się do jeszcze skuteczniejszego udzielania pomocy i wsparcia osobom bezdomnym. Efektem
tych działań jest fakt, iż w latach 2010-2017 żadna z osób bezdomnych nie została narażona
na zgon lub hospitalizację z powodu wychłodzenia organizmu bądź zamarznięcia. Dziękuję
bardzo.”                   

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy tak, Panie Prezydencie, trochę mnie Pan
zaskoczył, szczerze mówiąc. Nie wiem skąd jest to opracowanie, które Pan cytował, przez
kogo  zostało  to  napisane,  ale  troszkę  wzbudziło  moje  nieoczekiwane  emocje  podjęcie
tematu, że  streetworking można zaliczyć do bezdomności, czyli streetworking jest walką z
bezdomnością. Dla mnie to trochę nie pasuje. Streetworking z natury rzeczy to jest praca
z młodymi ludźmi, z dziećmi i z młodzieżą, którym się pokazuje jak można inaczej inaczej
prowadzić życie, ale to nie ma nic wspólnego z bezdomnością. Ja raczej bym nie zaliczała
tego do pojęcia bezdomności. (niezrozumiały głos z sali) Nie wiem co mówi Wikipedia, ja
mówię co myślę i też pracujemy w zakresie streetworkingu, Pan Prezydent doskonale wie.
Odnosząc się już konkretnie do tego materiału. Przeczytałam sobie dość uważnie tą analizę
SWOT, która została opracowana, czyli te mocne i słabe strony i trochę mnie przerażają dwa
punkty. Pierwszy to jest to jest taki, bo jak mniemam, to jest opinia MOPS-u, bo został ten
materiał  przez  MOPS  przedstawiony,  że  jest  zbyt  mało  organizacji  zajmujących  się
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problematyką bezdomności,  z jednej strony. Później, to też mnie bardzo zatrważa i też
chciałabym się dopytać, czy nie ma możliwości stworzenia takiego programu adresowanego
właśnie do osób bezdomnych i za chwilkę będę nawiązywała do kolejnego pytania, à propos
problematyki zdrowotnej, bo Państwo również opisaliście jeszcze – dokładnie zacytuję to, co
zostało sformułowane przez Państwa: brak oferty wsparcia przedmedycznego i lekarskiego
dla osób bezdomnych, bo często te osoby bezdomne są chore, są samotne oczywiście,
chore,  które  wymagają  zdecydowanie  opieki  medycznej,  lekarskiej,  wsparcia.
Oczywiście mam tę świadomość, że często jest tak, że diagnoza i późniejsze leczenie jest
nieadekwatne do tego w jakich warunkach te osoby żyją, ale chodzi o bezpośrednią pomoc
tym ludziom w zakresie wsparcia medycznego. Proszę mi powiedzieć, czy nie jesteśmy w
stanie opracować jakiegoś programu. I teraz nawiązuję również do kolejnego pytania. W
ogóle  o  jakiej  skali  bezdomności  my  w  Płocku  rozmawiamy?  Bo  część  osób  możemy
zdiagnozować poprzez to ile osób przebywa w schronisku, ile osób przebywa w noclegowni,
czy w mieszkaniach chronionych, ale wiele osób – w moim przekonaniu – nie znajduje się w
tej statystyce, którą Państwo przedstawiliście. Czyli chciałabym wiedzieć na podstawie tego
co ci pracownicy socjalni doskonale znają te tematy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, w związku z tym chciałabym wiedzieć o jakiej skali bezdomności my w ogóle w
Płocku rozmawiamy, globalnie. I druga kwestia z tym też związana – osoby przebywające w
mieszkaniach chronionych. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam tą tabelę, która Państwo nam
przedstawiliście, bo jest 2015, 2016 i 2017, do września 2017 roku okres i mamy w 2015
przebywających osób w mieszkaniach chronionych dorosłych 25 oraz 10 dzieci, w 2016  21
osób  dorosłych  oraz  8  dzieci,  natomiast  w  2017  tylko  13  osób  dorosłych  i  3  dzieci.
Rozumiem, że to jest do września, czyli można byłoby jeszcze doliczyć, ale prawdopodobnie
te  same,  bo  nie  wiem  jaki  jest  maksymalny  okres  przebywania  w  takim  mieszkaniu
chronionym. I de facto też chciałabym wiedzieć o efektach tego, bo jakby też tutaj nic nie
mówimy o efektach, bo chciałabym wiedzieć, czy na przykład te osoby, które otrzymują takie
mieszkanie chronione, bo tam jest określony czas, w którym ta osoba może przebywać, co
się później dzieje z tą osobą, czy ona znów trafia na ulicę, czy gdzieś otrzymuje jakieś
wsparcie, otrzymuje jakieś środki finansowe, że może ewentualnie gdzieś znaleźć jakiś dach
nad głową, co się później dzieje chciałabym wiedzieć. I chciałabym znać jeszcze raz tą skalę,
tak naprawdę, problematyki bezdomności i te programy zdrowotne dla osób bezdomnych.
Dziękuję.”                       

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

Pan  Radny  Andrzej  Aleksandrowicz  powiedział:  „Panie  Prezydencie,  z  tego  materiału
wynika, z przeprowadzonej analizy SWOT tej sytuacji, że mamy sporo słabych stron w tym
temacie.  W samej  analizie  jest  aż  dwanaście  pozycji.  Ja  nie  bardzo  we wnioskach  do
dokumentu  widzę  podane  jakieś  konkretne  rozwiązania  tych  problemów,  które  zostały
zaznaczone w tym dokumencie, ale szczególnie mnie zainteresowały dwie sprawy. O jedną,
czyli brak tej oferty wsparcia przedmedycznego i lekarskiego już zapytała Pani Radna Kulpa.
Poprosiłbym więc też o odpowiedź w tym temacie. Jeszcze się chciałem zapytać też, jako
słabą stronę wyszczególniono brak miejskiego programu dla zadłużonych lokatorów – praca
za czynsz. I teraz się chciałem właśnie dopytać, czy tego typu jakiś program jest w fazie
powstawania, czy może jakiś inny program Państwo planujecie przygotować, który by ten
problem rozwiązywał. Dziękuję bardzo.”   

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

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Jak
wynika  z  materiału,  problem bezdomności  jest  problemem bardzo  złożonym i  wymaga
skorelowanych działań wielu służb, oczywiście pod egidą MOPS-u.  Ja chciałam wyraźnie
podkreślić, że takie działania, które mamy przedstawione w materiale, są tylko namiastką
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tego z czym spotykają się w rzeczywistości osoby bezpośrednio mające kontakt z osobami
bezdomnymi.  Chciałam również  prosić,  żeby każda z  osób,  której  przychodzi  do  głowy
ścinanie środków finansowych przekazywanych na tego typu działania zawsze wróciła do
tego materiału, żeby osoby, którym chodzi po głowie pomysł likwidacji którejś z organizacji
bądź też instytucji zajmujących się osobami bezdomnymi, również zawsze wróciła do tego
materiału, jeżeli taka myśl będzie jej przyświecała. Co do pytań. Chciałam zwrócić uwagę na
taki  zapis,  który  jest  końcowym elementem materiału  –  ja  go  zacytuję  –  z  uwagi  na
pogarszający się stan higieniczno-sanitarny osób bezdomnych konieczne jest utworzenie
pomieszczenia, kwarantanny, tak zwanej śluzy dla  osób bezdomnych.  Chciałam zapytać
jakie działania są w tym kierunku podjęte, czy w tej chwili macie Państwo miejsce lub też
środki finansowe, które będą przeznaczane na tego typu miejsce? Dziękuję 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: „Ja chciałem
prosić Pana Dyrektora Mirosława Chybę, żeby odniósł się do postawionych pytań.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Mirosławowi Chybie Dyrektorowi MOPS w Płocku.    

Pan Mirosław Chyba Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku powiedział:
„Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Postaram się tutaj udzielić
odpowiedzi  na  postawione  pytania.  Może  zacznę  od  kwestii  zbyt  małej  organizacji
pozarządowych świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych i wydaje mi się, że nie jest
to  przesadą,  ponieważ  tutaj  na  palcach jednej  ręki  wymienię  organizacje  bezpośrednio
zaangażowane w pomoc tej kategorii osób. Chodzi tutaj o Polski Komitet Pomocy Społecznej,
Caritas Diecezji Płockiej, mogę do tego jeszcze dołożyć Polski Czerwony Krzyż i MONAR, tak,
który też jakby częściowo działa na rzecz tych osób. Tak naprawdę, powiem, chodzi tutaj o
to, że gdyby tych organizacji działających na rzecz tych osób było dwa, trzy, pięć razy więcej
myślę, że byłoby wszystkim łatwiej, tym bardziej, że praca z tymi osobami jest trudna.
Możnaby powiedzieć, że jest to taka trochę praca syzyfowa. Jeżeli chodzi o, w ogóle tutaj
jeszcze się odniosę do kwestii outreachu i streetworkingu, to się z Panią Radną nie zgodzę,
ponieważ z samej definicji streetworking to jest praca poza instytucją w środowisku klienta,
a kim będzie klient, czy on będzie dzieckiem, czy będzie zaliczany już do młodzieży, czy
będzie osobą bezdomną czy w jakikolwiek sposób inny wykluczoną społecznie, to mamy do
czynienia z pracą w środowisku czyli ze streetworkingiem. Co do skali bezdomności od kilku
lat możemy powiedzieć, że jest na poziomie plus, minus dwustu osób. Od zeszłego roku w
ramach projektu Powrót do domu podjęliśmy próbę opracowania mapy. Ta mapa służy nam,
i ta mapa została opracowana, ona służyła nam do zdiagnozowania środowisk, gdzie osoby
bezdomne przebywają poza instytucjami. I mamy w tej chwili kilka takich miejscówek na
terenie miasta. Poza tym również służyła nam do zdiagnozowania konkretnie tych osób,
fizycznie, tak, czy to jest pan X, Y, pani Z i tak dalej. W tej chwili, jeżeli chodzi o taką
konkretną liczbę, to na 23 października mieliśmy ustalone 192 osoby, które przebywają w
placówkach i poza placówkami. W roku ubiegłym jakby przez naszą instytucję przewinęło się
201 osób i cały czas, że tak powiem, to w tych granicach się kręci około 200 osób. Możemy
też mówić w okresie ostatnich kilku lat o pewnym status quo, jeżeli chodzi o liczbę osób
bezdomnych.  Oczywiście  jest  to  też  o  tyle  zmienne,  że  mają  tutaj  znaczenie  warunki
pogodowe, jak również to, że są osoby, które napływają tutaj do miasta z gmin ościennych,
które akurat nie mają w swojej ofercie miejsc schronienia dla swoich mieszkańców. Aha,
jeżeli chodzi o konkretne działania na rzecz osób bezdomnych. Oczywiście pobyt – i tutaj
nawiążę może na razie do pobytu w mieszkaniach chronionych – tak de facto nie ma takiego
czasu, żeby tutaj był jakiś konkretny termin, że ktoś może tam przebywać pół roku, rok.
Oczywiście warunek jest taki,  że musi przystąpić do realizacji  indywidualnego programu
wychodzenia  z  bezdomności  i,  że  tak  powiem,  podejmować  działania  w  ramach  tego
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indywidualnego programu. Powiem - bardzo, bardzo różnie to wygląda. Są oczywiście osoby,
które z mieszkań chronionych są usuwane za, powiem, karygodne zachowania czy ciągłe
naruszenia  obowiązującego  regulaminu  w  mieszkaniach  chronionych.  Są  osoby,  które
wychodzą stamtąd, że tak powiem, bo otrzymują pracę, wyjeżdżają z miasta, są osoby,
które otrzymują mieszkania socjalne. Jest to tutaj, że tak powiem, bardzo różnie to wygląda.
Ale nie jest tak, nie można powiedzieć, że osoby, które wchodzą w indywidualny program
wracają potem na ulicę, bo zresztą my nie dopuszczamy do takich sytuacji, bo nawet jeżeli z
jakichś przyczyn osoba nie jest w stanie utrzymać się w mieszkaniu chronionym zapewniamy
mu  w  pierwszej  kolejności  powrót  do  placówek.  Wybór  należy  do  tej  osoby.  Zawsze
zresztą pamiętajmy, że osoby bezdomnej nie można do niczego zmusić. To tutaj też jakby
warunkiem jest chęć współpracy i dobra wola tej osoby i zgoda na pewne działania. Mógłbym
powiedzieć tutaj tak dla przykładu, podam tylko jak to wyglądało, że na przykład, jeżeli
chodzi o działania, tylko że tutaj za 2016 rok będę dysponował, tak, danymi, ale one będą –
myślę – pewnym odniesieniem, trzy kobiety otrzymały mieszkania z zasobów komunalnych
gminy, zawarto dwa kontrakty socjalne z osobami bezdomnymi, umieszczono cztery osoby w
schronisku w Sokołowy Kąt ze względu na stan zdrowia, jedną osobę umieszczono w Domu
Pomocy  Społecznej,  dwie  osoby  umieszczono  w  mieszkaniu  chronionym,  sześć  osób
przebywających w schronisku dla bezdomnych mężczyzn podjęło długoterminową terapię
odwykową,  piętnaście  osób  podjęło  uczestnictwo  w  grupie  wsparcia  AA,  cztery  kobiety
przebywające  w  noclegowni  podjęły  terapię  w  poradni  leczenia  uzależnień,  skierowano
trzydzieści siedem osób na leczenie detoksykacyjne do Szpitala Świętej Trójcy w Płocku i tak
dalej, i tak dalej. Mam tutaj taki szczegółowy wykaz. Więc z tymi osobami pracuje się na
bieżąco i podejmuje się wszelkie działania, żeby te osoby postawić, że tak powiem, na
właściwe tory i żeby pomóc im w powrocie do normalnego świata, żeby te osoby, że tak
powiem, wyjąć z tego marginesu wykluczenia społecznego. Co do zapisów w analizie SWOT
dotyczących  tutaj  braku  oferty  wsparcia  przedmedycznego  i  lekarskiego  dla  osób
bezdomnych. I, proszę Państwa, prawda jest taka, że w większości przypadków te osoby są
osobami nieobjętymi ubezpieczeniem zdrowotnym, w zasadzie do lekarza trafiają wtedy,
kiedy już zaistnieje taka konieczność, tak, kiedy – że tak powiem – dociera albo pracownik
socjalny gdzieś tam w jakieś miejsce, albo najczęściej Straż Miejska z którą tutaj bardzo
ściśle współpracujemy. Taka osoba dowożona jest albo na izbę wytrzeźwień, albo do szpitala,
tak, i okazuje się, że dopiero wtedy, oferowana jest wobec niej jakaś tam opieka medyczna i
podejmowane są działania wobec takiej osoby. Powiem, cóż z tego, my dokładamy wszelkich
starań, żeby te osoby mobilizować do tego, żeby się rejestrowały w Urzędzie Pracy, ale tak
jak mówię, to jest dobra wola tych osób. Oczywiście te, które tego nie podejmują, korzystają
z możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach środków, którymi dysponuje
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i to wtedy odbywa się w oparciu o wydawaną decyzję
administracyjną, ale też jest to już w sytuacji, kiedy – że tak powiem – następuje taka
konieczność, a więc objęcia tej osoby ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli chodzi o miejski
program  pomocy  zadłużonym  lokatorom  mieszkań  komunalnych  i  socjalnych  Praca  za
czynsz jest to temat, że tak powiem, przez nas dopiero wywołany. Pytanie, czy trwają prace
nad tym programem – powiem, że jest to etap wstępny, tak. Taki pomysł, że tak powiem,
się  urodził.  Mam nadzieję,  że  w  jakiejś  sensownej  perspektywie  nad  tym  programem
będziemy pracować, chociaż tutaj jest konieczna w tym układzie, czyli jakby nie wszystko
leży w gestii samego Urzędu Miasta i władz, to kwestia współpracy wielu podmiotów, tak.
Oczywiście my myślimy chociażby tylko o tym, żeby zacząć od zasobów miasta. Co do
kwestii kwarantanny jest to problem bardzo trudny. Myśmy, zresztą tu jakby zdanie końcowe
brzmi:  dotychczas  podjęcie  powyższych  działań  nie  było  możliwe  z  uwagi  na  brak
odpowiedniego miejsca w mieście, i to jest zasadniczy problem. Podejmowane były takie
próby. Swojego czasu chcieliśmy taki punkt uruchomić we współpracy z Izbą Wytrzeźwień.
Niestety nie spotkało się to z przychylnością i powiem – pewnie się nigdzie na terenie miasta
nie spotka z przychylnością. To jest zasadniczy problem znalezienie właściwej lokalizacji,
która  by  –  w  cudzysłowie  i  kolokwialnie  –  nikomu nie  przeszkadzała.  Takie  są  realia.
Dziękuję.”  
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Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo, Panie Dyrektorze. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie?
Nie  widzę.  Dziękuję.  Zatem chciałbym poddać  pod głosowanie  pisemny materiał,  który
otrzymaliśmy w punkcie: Sytuacja ludzi bezdomnych w Płocku (pomoc w okresie zimowym,
problem wychodzenia z bezdomności). Poddaję pod głosowanie ocenę Państwa Radnych tego
materiału.  Proszę  o  zagłosowanie.  Dziękuję  za  głosowanie.  Proszę  o  podanie  wyników.
(niezrozumiały głos z sali) Czy jeszcze ktoś z Państwa zauważył jakiś problem z aparaturą
głosującą?  Jest  więcej  osób.  Proszę  Państwa,  ten  materiał  wyraźnie  przyjęliśmy
zdecydowaną większością głosów, więc ja proponuję może nie… (niezrozumiały głos z sali)
Dobrze, Pan Radny Marcin Falkiewicz prosi o reasumpcję, gdyż widnieje jako głosująca osoba
przeciw. Podejrzewam, że podobna sytuacja zadziała się u Pana Przewodniczącego Tomasza.
Również?  Nie?  Aha,  dobrze,  tutaj  nie  było  pomyłki.  Dobrze,  w takim razie  powtarzam
głosowanie. Prosiłbym raz jeszcze o umożliwienie głosowania, a Państwa Radnych bardzo
proszę o uważne i odpowiednio mocne wciśnięcie pulpitów do głosowania. Proszę raz jeszcze
o ten sam pulpit. Powtarzamy głosowanie nad tym materiałem. Teraz się pojawiły u Państwa
pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników.”
podanie wyników.”
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 1
wstrzymujące – 1
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przy dziewiętnastu
głosach a tak i jednym głosie sprzeciwu i jednym głosie wstrzymującym przyjęliśmy ten
materiał. Dziękuję.”             

Ad. pkt 6  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Płocka za rok szkolny 2016/2017, w
tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego
przez kuratora oświaty stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. Punkt szósty:  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta
Płocka za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru
pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. Jako pierwszy zabierze głos Pan
Prezydent Roman Siemiątkowski. Proszę bardzo, Panie Prezydencie.”

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

Pan  Roman  Siemiątkowski Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący!  Państwo  Radni!  Drodzy  Mieszkańcy!  Szanowni  Państwo!  Prezentujemy
dzisiaj  coroczną informację  o  stanie  realizacji  zadań oświatowych miasta  Płocka za rok
szkolny  2016/2017, w  tym  o  wynikach  egzaminów  zewnętrznych  oraz  nadzoru
pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. Obowiązek taki wynika z ustawy -
Prawo oświatowe. Jak wszyscy wiemy 1 września 2017 roku została rozpoczęta w Polsce
reforma  systemu  szkolnego  polegająca  na  likwidacji  gimnazjów  oraz  wydłużenie  cyklu
kształcenia w szkołach podstawowych do ośmiu, w liceach ogólnokształcących i technikach
do czterech lat. Utworzono również w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
trzyletnią szkołę branżową. Jak również zapewne Państwo doskonale wiecie w Płocku prace
nad przygotowaniem reformy przebiegały bez zakłóceń, choć nie obyło się bez ścierania zdań
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i poglądów na kształt systemu szkolnego w Płocku po wprowadzeniu reformy. Odbyło się
szereg spotkań z dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół, z rodzicami, podczas których
starano się dojść do porozumienia w sprawach spornych. Taki konsensus udało się osiągnąć,
a efektem tego konsensusu było to, że zaproponowana przez Prezydenta Miasta Płocka
organizacja systemu oświaty uzyskała pozytywne opinie bez żadnych uwag nauczycielskich
związków zawodowych oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Przygotowane projekty uchwał
zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich radnych bez względu na opcję polityczną.
Sprawne wdrożenie reformy wyniknęło z ciężkiej pracy wielu osób w nią zaangażowanych a
nie z jej słuszności. Reforma wdrożona od 1 września wymusiła wiele zmian dla pracowników
oświaty polegających na zmianie pracodawcy lub wymiaru zatrudnienia. Według danych z
Systemu  Informacji  Oświatowej  wynika,  że  z  jedenastoma  nauczycielami  rozwiązano
stosunek pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela albo art. 225 ustawy - przepisy
wprowadzające ustawę prawo oświatowe, w tym ośmiu nauczycieli skorzystało z możliwości
przejścia  na  emeryturę  w  związku  z  art.  88  Karty  Nauczyciela.  Około  trzydziestu
nauczycielom nie przedłużono umowy o pracę, a kilkudziesięciu ma obniżony obowiązkowy
wymiar godzin. Niestety według naszych prognoz w następnych latach już tak dobrze nie
będzie. Prognozy pokazują, że będą szkoły podstawowe, gdzie liczba oddziałów z dwudziestu
w roku szkolnym 2016/17 spadnie w roku szkolnym 2020/21 do czterech oddziałów klas IV-
VIII  i  siedmiu  oddziałów klas  I-III.  Przypominam,  że  w klasach  I-III  uczy  tylko  jeden
nauczyciel, a zatem gdzie będą miejsca pracy dla nauczycieli klas IV-VIII? Niezależnie od
powyższego pragnę zapewnić, że Urząd Miasta Płocka w dalszym ciągu będzie minimalizował
w miarę swoich możliwości negatywne skutki wprowadzanych reform, bo dla władz miasta
najważniejsze w pierwszej kolejności jest dziecko uczeń, a także nauczyciel oraz pracownik
administracji i obsługi szkół. Wartym podkreślenia również jest to, że mimo tego, że prawo
do  wychowania  przedszkolnego  mają  aż  cztery  roczniki  dzieci,  trzy-,  cztero-,  pięcio-  i
sześciolatki, to każdy rodzic mógł zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola, a nie
wszędzie w Polsce było to możliwe. Odnosząc się jeszcze na chwilę do spraw związanych z
wynagradzaniem  nauczycieli  i  pracowników  administracyjno-obsługowych  informuję,  że
ostatnia  rządowa  podwyżka  wynagrodzenia  zasadniczego  miała  miejsce  w  kwietniu
bieżącego  roku  z  wyrównaniem  za  okres  od  1  stycznia  2017  roku.  Wynagrodzenie
zasadnicze wszystkich nauczycieli oraz wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym zależne od
samorządu  miasta,  wzrosły  o  1,3%.  Podwyżka  ta  sfinansowana  została  praktycznie  ze
środków  własnych  miasta,  ponieważ  mimo  wcześniejszych  rządowych  deklaracji  o
odpowiednim do skutków podwyżki wzroście subwencji o 1% ostatecznie standard finansowy
na ucznia  A wzrósł  tylko o 0,28%. Konsekwencją  zaniżenia  standardu A było  pierwsze
nienotowane od kilkunastu lat obniżenie subwencji na rok 2017 liczone rok do roku oraz
konieczność sfinansowania podwyżki wynagrodzeń nauczycieli ze środków własnych miasta
w 72% - kwota około półtora miliona złotych. Jak wspomniałem wyżej Rząd RP przekazał
samorządom środki tylko na 28% skutków podwyżki. Pragnę jednocześnie poinformować, że
realne wynagrodzenie nauczycieli w ostatnich latach systematycznie spada. W 2015 roku
stanowiło 80% średniej krajowej, w 2016 – 77, a we wrześniu 2017 roku – 70% średniej
krajowej i obniżyło się do poziomu nienotowanego od 20 lat. Według rządowego projektu
ustawy  budżetowej  na  rok  2018  od  1  maja  2018  roku  przewidziana  jest  kolejna
pięcioprocentowa podwyżka wynagrodzeń nauczycieli. Skutki tej podwyżki dla miasta Płocka
szacujemy na ponad pięć milionów złotych. Standard finansowy na ucznia A subwencji na
rok 2018 powinien wzrosnąć o około 3,2%, z czego o 2,5% z tytułu podwyżki 2018 roku
oraz o około 0,7% z tytułu podwyżki wdrożonej w 2017 roku. Przypominam też, że zgodnie z
regulaminem  wynagradzania  nauczycieli  każda  rządowa  –  w  cudzysłowie  –  podwyżka
wynagrodzenia  nauczycieli  powoduje  automatyczny  wzrost  wszystkich  składników
wynagrodzenia, w tym dodatku motywacyjnego, dodatków funkcyjnych i za warunki pracy, o
których  decyduje  samorząd.  W  tej  sytuacji,  zwłaszcza  wobec  bezprecedensowego  w
ostatnich  latach przenoszenia skutków podwyżek rządowych na samorządy, rozważanie
możliwości  ewentualnego podwyższenia niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli
należy odłożyć do czasu otrzymania przez miasto Płock szczegółowych informacji na temat
ostatecznej subwencji na rok 2018. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników administracji
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i obsługi, to aktualnie trwają prace nad przygotowaniem budżetu miasta Płocka na 2018 rok.
Sprawa wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych podległych miastu
jest aktualnie analizowana. Przypomnę jeszcze, że miasto – mówiąc kolokwialnie – dokłada
do subwencji oświatowej każdego roku średnio około 40%, a w pieniądzu to jest jest około
120 milionów złotych. W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowano w płockiej samorządowej…
jeszcze  raz…  natomiast  od  siedmiu  lat  obserwujemy  bezprecedensowe  inwestycje
w oświacie na kwotę około 114 milionów złotych, a w ostatnim roku szkolnym zrealizowano
w płockiej samorządowej oświacie następujące inwestycje: oddano do użytku nową siedzibę
dziesięciooddziałowego  Miejskiego  Przedszkola  nr  31  z  oddziałami  integracyjnymi,
zakończono  kompleksowy  remont  i  rozbudowę  Miejskiego  Przedszkola  nr  15,
przeprowadzono  remont  pokrycia  dachowego  w  Przedszkolu  nr  27,  wykonano  plac
manewrowy przy Miejskim Przedszkolu nr 6 w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej
dla placówki, dokonano wymiany wentylacji w bloku żywieniowym Przedszkola 37, w lipcu
2016 roku rozpoczęto generalny remont i przebudowę siedziby Miejskiego Przedszkola z
oddziałami integracyjnymi nr 3 w Płocku (planowane oddanie placówki w styczniu 2018
roku) i wreszcie oddano do użytku nowoczesne boiska w Szkole Podstawowej nr 12 oraz
nowoczesne boisko z placem zabaw w Szkole Podstawowej nr 15. Dziękuję.”    

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

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Powiem, Panie Prezydencie, że częściowo to co Pan
przeczytał, to była odpowiedź na moją interpelację w sprawach pracowniczych. To ja tylko
może dwa zdania do tego dodam, bo Pan Prezydent był raczył zauważyć, że w tym roku z
powodu  reformy  zwolniono  jedenastu  nauczycieli,  około  trzydziestu  nie  przedłużono
umowy o pracę. Proszę Państwa, w tamtym roku nie było reformy, zwolniono szesnastu
nauczycieli, stu dwudziestu sześciu nie miało przedłużonej umowy o pracę i tak jest od
kilku lat, więc cyframi można się przerzucać, ale to są fakty, Panie Prezydencie. Mam
odpowiedź z Pana podpisem, mogę za chwilę pokazać, udostępnić jak było w ubiegłym
roku. Druga sprawa – Pan powiedział, że w wyniku reformy będzie mniej klas I-III, tak,
dobrze  zrozumieliśmy  tutaj  w  klubie?  Bo  chyba  to  kwestia  niżu  demograficznego
ewentualnie, że będzie mniej klas pierwszych. Tak żeśmy tutaj odebrali też z kolegą i
koleżanką, że mniej oddziałów z powodu reformy pierwszych klas. To reforma na to nie
ma wpływu, żadne 500+, to musi być trochę, Panie Prezydencie, czasu, żeby za siedem
lat te dzieci poszły do szkoły. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa.
Mamy informację o stanie realizacji zadań oświatowych. My żeśmy na Komisji Edukacji
mieli obszerny materiał w tej sprawie, mieliśmy dyskusję w tej sprawie, został przyjęty
ten  materiał  jednogłośnie.  Ale  również  nawiązując  do  słów Pana  Prezydenta  –  Panie
Prezydencie,  to nie  jest  tak pięknie i  różowo jak Pan mówi.  Niedawno obchodziliśmy
Dzień  Edukacji.  14  października  odbyły  się  piękne  uroczystości,  były  nagrody,  było
chwalenie nauczycieli, pracowników oświaty. Ja powiedziałem wówczas w czasie miejskich
uroczystości o trudnej sytuacji pracowników administracji i obsługi. Pan Prezydent się na
mnie obraził, nie wiem za co, że po raz kolejny jak co roku występuję w tej sprawie,
występuję również z interpelacjami. Otrzymałem taką odpowiedź jak od kilku lat, bez
efektów od 2014 roku, że będzie to analizowane i tak jest analizowane, że trzy lata ci
ludzie nie mieli podwyżek i są często w skrajnej już sytuacji finansowej. Doszło, proszę
Państwa, do tego, że pracownicy tych placówek oświatowych Płocka zbierają podpisy. W
tej chwili już jest około 500 takich podpisów zebranych na moje ręce z petycją, z prośbą
o ubieganie się o podwyżkę płac. Do tego, proszę Państwa, dołączyli również pracownicy
żłobków  wszystkich  czterech.  Również  mam  pisma,  prośby,  petycje  podpisy.  Pan
Prezydent na ostatniej sesji Rady Miasta Płocka pytał radnych ile mamy żłobków w Płocku
w kontekście innych miast. Żłobki są cztery, tylko nie wiem czy nie lepiej byłyby dwa czy
trzy ale lepsza sytuacja pracowników tychże żłobków. W związku z powyższym, Panie
Prezydencie, ponieważ interpelacje nie wystarczają i prośby moje nie wystarczają, i nasze
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prośby o poprawienie sytuacji finansowej tych ludzi pracujących w naszych budżetowych
placówkach, informuję Państwa, że w ciągu najbliższych dni w imieniu Klubu Radnych PiS
złożę wniosek, złożę prośbę o nadzwyczajną sesję Rady Miasta Płocka dotyczącą właśnie
sytuacji  finansowej  pracowników  administracji  i  obsługi  jednostek  samorządu
terytorialnego. Może wtedy, Panie Prezydencie, te dane będą już właściwe, a może będzie
już decyzja o podwyżkach. Dziękuję.”              

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

Pan  Roman Siemiątkowski Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo! Chciałem się odnieść najpierw do tej liczby tych oddziałów klas I-III. Ja nie użyłem
sformułowania, że będzie klas mniej, klas I-III, ja tylko powiedziałem, że w jednej ze szkół
według naszych prognoz będzie taka sytuacja oto, że będą cztery oddziały klas IV-VIII i w
optymistycznym wariancie siedem oddziałów klas I-III w tej akurat konkretnej szkole, którą
mam na myśli. Jeżeli ktoś chce wiedzieć jaka to konkretnie szkoła, to mogę taką informację
później przekazać, bo to jest w oparciu o nasze prognozy. Więc to jest jedno sprostowanie.
Odnosząc  się  do  tego,  co  powiedział  Pan  Radny  odnośnie  pracowników  pracowników
administracji  i  obsługi,  przypomnę  jeszcze  raz  to,  co  przed  chwilą  pozwoliłem  sobie
przeczytać,  że  w tej  chwili  w trakcie  przygotowania nowego budżetu na 2018 rok jest
analizowana sprawa wynagrodzeń - i teraz proszę bardzo uważnie słuchać – pracowników
wszystkich  jednostek  organizacyjnych  podległych  miastu,  a  wszystkich  to  nie  tylko
oświatowych,  ale  również  żłobków,  o  których  Pan  powiedział,  Ośrodek  Opiekuńczo-
Wychowawczy,  Miejski  Urząd  Pracy,  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  wszystkich
jednostek  organizacyjnych,  bo  to  powinien  być  jeden  system.  I  to  tyle  tytułem
sprostowania.”

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

Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Panie Prezydencie, tak jak już wspomniał
Pan Radny Krysztofiak, to nie jest raczej efekt reformy, tylko systematycznego od iluś tam lat
spadku  liczby  uczniów  w  płockich  szkołach,  przynajmniej  w  dużej  poważnej  części.
Natomiast, jeśli chodzi o te subwencje, my co prawda nie mamy w materiale subwencji za
2017 rok – ostatnia jest za 2016 rok – więc trudno się odnosić do materiałów, które Pan
Prezydent ma, a które nie są dostępne dla mnie. Natomiast z materiałów, które dostaliśmy,
od 2013 roku subwencja systematycznie wzrasta. W 2016 była najwyższa z tych lat. Również
różnica między wydatkami miasta a subwencją od 2013 do 2016 cały czas się pomniejsza.
Natomiast rzeczywiście co spada, to spada udział środków własnych miasta. Od 2013 do
2016 roku spadły o prawie 2 miliony, to jest o prawie 5%. Ja oczywiście rozumiem, że w tym
są różne takie sytuacje jak nakłady inwestycyjne, czy chociażby od 2016 roku jest subwencja
przedszkolna, ale miałbym taki apel do Pana Prezydenta, że z edukacją to jest trochę tak jak
ze służbą zdrowia, tak - każda złotówka się przyda i jeśli już coś mamy przeznaczone, to
proponowałbym tego udziału nie zmniejszać ze względu na to, że środków zewnętrznych na
przykład mamy więcej, bo naprawdę każdą złotówkę edukacja jest w stanie korzystnie dla
miasta Płocka i dla jego dzieci wykorzystać. Dziękuję.”         

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

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Radny,
odnosząc się do tej liczby oddziałów i spadającej liczby uczniów – to, że w tym roku jest taka
skala skutków reformy to wynika, po pierwsze, z bardzo dużej pracy dyrektorów szkół i
nauczycieli,  bo  ja  powiem, znam nauczycieli,  którzy  pracują  w trzech szkołach.  Myśmy
pomagali tym nauczycielom i to jest efekt wysiłku wszystkich wspólny - i Wydziału Edukacji, i
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dyrektorów szkół, i nauczycieli - że te skutki są, po pierwsze, takie jakie są. Po drugie - to
jest początek reformy. Jak ja posłużyłem się przykładem tej szkoły podstawowej z tymi
oddziałami czterema i siedmioma, to dotyczyło to roku szkolnego 2020/2021, a w takiej
perspektywie  trzeba  to  liczyć,  bo  wtedy  już  wygasną  zupełnie  gimnazja,  nie  będzie
przenoszenia klas VII ze szkoły do szkoły, tylko szkoła musi stanąć na własnych nogach. I
mam przykład takiej szkoły, gdzie będzie właśnie taka sytuacja. Odnosząc się do subwencji
to, po pierwsze, wysokość subwencji i dotacji do subwencji, w ogóle wysokość środków na
finansowanie szkół wynika z realizowanych zadań, z wielkości szkoły, z liczby uczniów i tak
dalej, i tak dalej. I teraz ja podam Panu przykład taki, że w 2016 roku Płock dołożył do – w
cudzysłowie, przepraszam za ten kolokwializm – dołożył do subwencji  ponad 42, prawie
43%, a Ciechanów 33%, Ostrołęka 37, Radom 32, Rzeszów 29,  Siedlce  34, Toruń 30,
Włocławek 33, więc u nas i tak jeszcze jest bardzo dobrze i nie ma mowy o tym, żeby
świadomie obniżać środki samorządowe, które są dokładane do subwencji, żeby oszczędzać.
Nie oszczędzamy na dzieciach. Wysokość środków na każdą szkołę wynika z wielkości szkoły
i wielkości realizowanych zadań i tylko tyle. Dziękuję.” 

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

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Ja się odniosę do tej części, która dotyczyła
mojej wypowiedzi. Pan Prezydent raczył był skomentować. Panie Prezydencie, to że będziecie
analizować przy budżecie ewentualne podwyżki dla pracowników administracji i obsługi to ja
mam coroczne takie odpowiedzi na moje interpelacje i od 2014 roku tak analizujecie, że jest
zero podwyżki przez te trzy lata. Więc nie analizujcie, tylko po prostu podejmijcie decyzję. To
jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest taka, że ja wyraźnie powiedziałem, że my
będziemy wnioskować o nadzwyczajną sesję Rady Miasta Płocka dla wszystkich pracowników
administracji  i  obsługi  jednostek  samorządu  terytorialnego,  w  tym  oświaty,  która  jako
pierwsza zareagowała na tą sytuację, która ma miejsce. Bo nie wiem, czy Państwo w ogóle
macie zrozumienie do sytuacji, że ci pracownicy często, żeby mieć płacę minimalną to muszą
mieć do tego dodatek stażowy i premia, bo inaczej by nie mieli nawet tej płacy minimalnej.
Więc sytuacja naprawdę jest tragiczna, jeżeli ci ludzie już tak się mobilizują. I to nie jest
przypadek, że pojawia się petycja. Zresztą podpisy, o których ja mówiłem na Dniu Edukacji
Narodowej, należało się nie obrażać, tylko po prostu posłuchać i odpowiednio zareagować.
Dziękuję.”          

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

Pani Radna Daria Domosławska  powiedziała: „Panowie Prezydenci!  Szanowni Państwo!
Postanowiłam zabrać  głos,  żeby zwrócić  uwagę,  że  przedstawiony materiał  to  nie  tylko
reforma,  pieniądze,  podwyżki,  ale  wiele  ciekawych  rzeczy,  które  dzieją  się  w  płockiej
oświacie.  To  między  innymi  fakt,  że  płocka  Jagiellonka  od  ubiegłego  roku  realizuje
międzynarodową maturę, że samorząd zapewnił miejsca dla wszystkich przedszkolaków w
przedszkolach publicznych. To również fakt, że angażujemy się w to, aby wszystkie dzieci,
zarówno  te  wymagające  wsparcia,  te  które  uczęszczają  do  szkół  specjalnych,  miały
zapewnioną wspaniałą bazę. Jest jeszcze jeden fakt godny podkreślenia – dbamy również o
zdrowie dzieci i stąd moje pytanie, ponieważ  ubiegłym roku realizowany był taki program
pilotażowy akcja Rowerowy Maj, w materiale przedstawionym jest taki akcent pokazujący, że
akcja  Rowerowy Maj wpłynęła  na zmniejszenie  ruchu samochodowego w pobliżu trzech
szkół, które ten program realizowały. Chciałam zapytać się jakie miasto podejmie działania w
kierunku poprawy infrastruktury rowerowej na terenie miasta w pobliżu szkół i czy podobny
program, akcja  Rowerowy Maj będzie  realizowana w kolejnych latach na szerszą skalę.
Dziękuję bardzo.”   
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Andrzejowi Aleksandrowiczowi. 

Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz  powiedział: „Panie Prezydencie, ja nie narzekam na
wysokość środków finansowych, które miasto przeznacza na oświatę, bo wiem, że są bardzo
duże w porównaniu do innych miast. Warto przypomnieć, że w tym kierunku, o ile dobrze
pamiętam, pierwszy poszedł takiego znacznego zwiększenia Pan Prezydent Milewski i chwała
Państwu za to, że to kontynuujecie. I z pewnością te przykłady procentowe, które Pan podał
z innych miast, to my po prostu mamy więcej do zaoferowania niż te miasta w tej dziedzinie,
jestem przekonany. Natomiast też faktem bezsprzecznym jest fakt, że wkład własny w te
środki systematycznie spada z 47% w roku 2013 do 42% w 2016 i tylko na to zwróciłem
uwagę. Dziękuję.”   

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

Pan  Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja chciałem
odpowiedzieć Pani Radnej Domosławskiej na pytanie. Znaczy zanim, to jeszcze do Pana
Radnego – być może to wynika z tego, że tak jak sami Państwo podkreślacie, spada liczba
uczniów  i  dlatego  spadają  te  wskaźniki.  A  odpowiadając  na  pytanie  w  sprawie  akcji
Rowerowy Maj to tak, proszę Państwa, przystąpiliśmy w minionym roku do tej akcji. Wzięło
w niej udział 750 uczniów. Akcja zakończyła się bardzo dużym sukcesem, dzieci były bardzo
zaangażowane, bardzo to przeżywały i ta akcja będzie w przyszłym roku, w tym roku będzie
kontynuowana, będziemy to kontynuować. Natomiast, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, jak
Pani  Radna  wie,  tych  ścieżek  ciągle  w  Płocku  przybywa.  Ja  myślę,  że  również  przy
planowaniu nowych uwzględniana również będzie ta, jeżeli chodzi o szkoły, żeby tam były
również dobre rozwiązania komunikacyjne dla rowerów. Dziękuję.”      

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

Pani  Radna Daria  Domosławska  powiedziała:  „Panie  Prezydencie,  ja  chciałam zwrócić
uwagę, że ścieżki rowerowe to jest pierwszy krok w budowie infrastruktury rowerowej. Mam
na myśli tutaj zarówno wiaty rowerowe jak i inne elementy, które poprawią bezpieczeństwo
ruchu drogowego. Dziękuję bardzo.” 

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

Pan  Wojciech Ostrowski Skarbnik  Miasta  Płocka powiedział:  „Ja  tylko  Panu Radnemu
Aleksandrowiczowi chciałbym odpowiedzieć, że ten poziom, o którym Pan mówi,  on nie
spada. On mniej więcej jest na podobnym poziomie 40-42%. Te różnice, o których Pan
mówi,  dotyczą  nakładów  inwestycyjnych,  które  są  różne  w  różnych  latach.  Im  więcej
wydajemy wtedy ten poziom naszych środków wzrasta o wydatki  inwestycyjne. Wydatki
bieżące są na zbliżonym poziomie.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Panu  Skarbnikowi.  Nie  widzę  więcej  zgłoszeń,  Szanowni  Państwo,  w  dyskusji  nad  tym
punktem,  zatem  poddam  pod  głosowanie  przyjęcie  przez  Państwa  Radnych  informacji
pisemnej, którą otrzymaliśmy od Pana Prezydenta. To Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych Miasta   Płocka  za  rok  szkolny  2016/2017,  w tym o wynikach egzaminów
zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. Poddaję
pod głosowanie przyjęcie tego materiału. Prosimy o pulpity do głosowania. Proszę Państwa
Radnych o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech opcji. Dziękuję bardzo. Proszę o
podanie wyników.”
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Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dwadzieścia jeden
głosów na tak. Jednogłośnie przyjęliśmy ten materiał. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do
kolejnego punktu.” 

Ad. pkt 7  

Materiał: Program zazielenienia  Miasta  Płocka  stanowi  załącznik  nr  12 do  niniejszego
protokołu. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 7: Program
zazielenienia Miasta Płocka. Czy będzie tutaj ze strony Pana Prezydenta Dyśkiewicza jakieś
wprowadzenie? Pan Prezydent Piotr Dyśkiewicz, proszę bardzo.” 

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

Pan  Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Szanowny Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Ja chciałem tylko może właśnie tytułem wstępu
przekazać Państwu, że ten program został opracowany przez zespół, który został do tego
celu powołany. Od marca tego roku trwały prace nad tym programem. W skład zespołu
weszli  przedstawiciele  Wydziału  Kształtowania  Środowiska,  Wydziału  Rozwoju  i  Polityki
Gospodarczej, Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy, Biura Zarządzania Nieruchomościami,
Wydziału Inwestycji  i  Remontów, Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich,
Miejskiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego Zarządu Dróg oraz Budynków Komunalnych,
a  Przewodniczącym tego  zespołu  była  Pani  Ogrodnik  Miasta.  Odbyło  się  siedem takich
wspólnych sesji,  spotkań roboczych, na których były omawiane poszczególne możliwości
dotyczące  zazielenienia,  ale  też  potencjału,  którym  dysponują  poszczególne  osiedla,
dwadzieścia  jeden  osiedli.  I  podczas  opracowywania  niniejszego  dokumentu  dokonano
szczegółowej analizy sposobu obecnego zagospodarowania działek, głównie gminnych, ale
również innych form własności i możliwości wypracowania na ich terenie nasadzeń roślin w
tym różnym ujęciu, to jest w kontekście nasadzeń uzupełniających, wprowadzenia nowego
zagospodarowania terenu, którego dominującym elementem miałaby być właśnie zieleń. Te
analizy  oparto  na  zapisach  studium,  będących  w  opracowaniu  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego i planach miasta w kontekście obrotu nieruchomościami.
W tym dokumencie wskazano grunty również do ewentualnego wykupu, aby stworzyć w
określonych częściach miasta spójne kompleksy zieleni. Zostały też zidentyfikowane tereny,
które  potencjalnie  w  przyszłości  mogą  tworzyć  przestrzenie  parków  i  skwerów,  i  to
szczegółowo zostało omówione w załączniku numer 1 i numer 2 do niniejszego dokumentu.
Proszę Państwa, wskazano również  te  problemy,  które  napotkaliśmy,  czyli  niewątpliwym
problemem rozwoju dla tych terenów zielonych w mieście Płocku są ograniczone zasoby
terenowe będące w gestii  miasta,  jak również  inne przeznaczenie  określonych terenów,
zarówno w studium, jak i w obowiązujących planach miejscowych. Ten dokument, proszę
Państwa, też nakreślił cele i te główne cele to oczywiście zwiększenie ilości terenów czynnych
biologicznie,  poprawa  jakości  terenów  zieleni,  ochrona  zasobów  przyrodniczych  i
dostosowanie  do  zmian  klimatu.  W  tym  dokumencie  również  zawarto  harmonogram
rzeczowo-finansowy programu, ale również propozycje – tak jak wcześniej wspomniałem –
dotyczące nowych parków i skwerów, które nie zostały jeszcze objęte czy ujęte w OKIM-ie.
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Proszę Państwa, ten program również został poddany ocenie pod Radę Pożytku Publicznego i
ta ocena dla tego programu była pozytywna. To tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie.”      

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Pozwolę sobie teraz zabrać głos z mównicy. Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo Goście na dzisiejszej sesji! W pierwszym zdaniu chciałem się odnieść do
informacji,  którą przed chwilką  Pan Prezydent  powiedział,  iż  Urząd Miasta przystąpił  do
tworzenia  programu zazielenienia  miasta  w marcu 2017 roku.  Troszkę wcześniej,  Panie
Prezydencie, dużo wcześniej, myślę, że ze dwa lata wcześniej.”

Pan  Piotr  Dyśkiewicz Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ja  mówiłem  o
pracach zespołu, który został powołany zarządzeniem Prezydenta.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tak, tak, natomiast
dlatego ja czuję się w obowiązku powiedzieć parę zdań na temat troszkę dłuższej historii.
Otóż, Szanowni Państwo, gdy dokładnie, znaczy już ponad dwa lata temu zaproponowałem w
formie interpelacji  i  w formie dyskusji  na  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  stworzenie  w
mieście  Płocku  programu zazielenienia  miasta,  gdy  wówczas  powiedziałem o  programie
zazielenienia miasta pamiętam, że wiele osób pytało: o co ci chodzi, o co panu chodzi?
Niektórzy nawet sugerowali, że może mam jakiś kontekst polityczny w zamyśle w kontekście
zazielenienia  miasta,  ale  uspokajałem,  że  nie,  chodzi  o  czysto  prozaiczną  rzecz,  czyli
stworzenie dla Płocka programu rozwoju oraz programu ochrony zieleni w mieście. Dlaczego
jest to tak ważne dla Płocka myślę, że nie trzeba Państwu o tym mówić. Żyjemy w mieście,
w którym mamy duży problem ze środowiskiem naturalnym, mamy duży problem ze stanem
jakości naszego powietrza, a zieleń jest jednym z tych czynników, tych elementów, którym
możemy w jakiś  sposób ten stan środowiska  naturalnego,  czy stan czystości  powietrza
płockiego  poprawiać.  Ale,  szczerze  powiedziawszy,  nie  tylko  to  było  intencją,  która  mi
przyświecała,  gdy  proponowałem stworzenie  programu zazielenienia  Płocka.  Co  jeszcze.
Szanowni Państwo, mniej więcej dwa lata temu portal Big Data przytoczył dane dotyczące,
dane  których źródłem był  Główny Urząd Statystyczny,  dane pokazujące  jaki  jest  udział
procentowy zieleni w poszczególnych największych sześćdziesięciu sześciu, sześćdziesięciu
pięciu miastach w Polsce. Jest to tutaj zawarte w kilku slajdach na dosyć długiej tabelce,
która zmieści nam się chyba w czterech elementach. Najbardziej zazielenionymi miastami w
Polsce,  jak  Państwo  widzicie,  jest  Sopot,  Zielona  Góra,  Katowice,  Gdynia,  gdzie  udział
procentowy zieleni to od 58% w Sopocie, stopniowo zmniejszający się w kolejnych miastach i
niestety te smutne dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że Płock w
tych statystykach jest bardzo, bardzo daleko. Na sześćdziesiąt pięć wymienionych przez
Główny  Urząd  Statystyczny  miastach,  wśród  sześćdziesięciu  pięciu  miast  jesteśmy  na
odległej pięćdziesiątej siódmej pozycji. Więc to był jeden z istotniejszych elementów, który
podpowiadał i podpowiada nadal: musimy sytuację w mieście Płocku pod tym względem
zmieniać.  Jeżeli  dodamy do  tego  jeszcze  problemy,  które  mamy właśnie  środowiskowe,
specyficzne w Płocku, wydaje się, że jest to tym bardziej istotne i pilne. To między innymi
przyświecało mi, gdy zgłaszałem propozycję stworzenia programu zazielenienia Płocka. Rok
temu  na  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  otrzymaliśmy  już  od  urzędników,  od  Pana
Prezydenta,  obszerny  materiał  w  tym  zakresie.  Na  tyle  obszerny,  że  to  dzisiejsze
opracowanie, które mamy jako radni, którym zajmujemy się na sesji, jest już bardzo, bardzo
zbliżonym materiałem do tego, co wiedzieliśmy rok temu. Niektórzy nawet twierdzili,  że
materiał jest zbyt obszerny, ale ja nie mam co do tego negatywnych żadnych uwag. Program
zazielenienia miasta to przede wszystkim z punktu widzenia Płocka program zadrzewienia
tego miasta, co pokazuje między innymi ta tabelka. Dlaczego jeszcze uważam, że ważnym
elementem  było  stworzenie  tego  programu  –  między  innymi  dlatego,  że  chyba  w
powszechnym odczuciu albo przynajmniej w bardzo szerokim odczuciu wielu mieszkańców
Płocka  problematyka  zazielenienia,  głównie  zadrzewienia  miasta  Płocka,  jest  często
traktowana przez wiele urzędów, instytucji, podmiotów po macoszemu. I w taki sposób oto,
tak jak powiedziałem, dzisiaj otrzymujemy program zazielenienia miasta. Nie jest to pewnie
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dokument idealny. Pewnie niejeden z Państwa dzisiaj zabierających głos w tej sprawie będzie
mógł coś na ten temat powiedzieć, natomiast ja cieszę się, że taki materiał powstał. Cieszę
się, że jest to dokument, który może pozwolić - pod warunkiem, że będziemy go traktować
poważnie - może pozwolić na poprawę w temacie ochrony zieleni w Płocku i w temacie
poprawy proporcjonalnych jakości tych statystyk, które mamy na pulpicie, które mamy za
plecami. Pozwolę sobie na kilka uwag już może nawet nie wprost związanych z materiałem,
ale dotyczących problematyki zazielenienia miasta. Szanowni Państwo, jednym z istotnych
elementów  dbałości  o  zieleń  w  mieście  jest  istnienie  w  mieście  stanowiska  ogrodnika
miejskiego. Jak Państwo zapewne wiecie przez pewien czas takiego stanowiska, takiej funkcji
w Płocku nie było. Na pewno nie było to dobre rozwiązanie. Od pewnego czasu jest w Płocku
ogrodnik miejski. Cieszę się z tego, że to stanowisko już jest, natomiast w mojej ocenie
potrzebna  jest  jeszcze  większa,  wyraźnie  większa  rola  i  uprawnienie,  i  kompetencje,  i
uprawnienia tejże osoby, tej osoby, która piastuje to stanowisko. W moim odczuciu na dzień
dzisiejszy jest to rola czy znaczenie zbyt małe, a wydaje mi się, że w odniesieniu do zieleni
miejskiej powinna to być osoba, która odgrywa rolę pierwszoplanową. W moim odczuciu nie
do końca tak jest, dlatego sugeruję przemyślenia w tym zakresie. Druga uwaga istotna,
która wiąże się z tą tematyką, to iż w mojej ocenie miasto za mało na przestrzeni ostatnich
wielu, wielu lat dbało o zieleń już na etapie tworzenia dokumentów strategicznych miasta,
między innymi na etapie tworzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta, ale też na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.  Dlatego  też  od  jakiegoś  czasu,  już  od  kilku  lat  proszę  przy  każdym
tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o zapisywanie  w tychże
planach  odpowiednio  wysokiego  udziału  terenów  zielonych.  Cieszę  się,  że  w  ostatnio
uchwalanych  planach  mamy już  takie  zapisy.  O  ile  pamiętam na  ogół  są  to  zapisy  o
30%-oym udziale  terenów zielonych i  prosiłbym, żebyśmy również  to  traktowali  bardzo
poważnie i priorytetowo. Kolejna rzecz to to, iż w Płocku mieszkańcy miasta mają poczucie,
że zbyt łatwo wycina się drzewa. Większość tych wycinek ma miejsce, jak Państwo wiedzą, w
trakcie realizacji inwestycji i w trakcie modernizacji różnych zadań inwestycyjnych. Często
słyszymy, gdy zadajemy pytania już w trakcie inwestycji  czy można było tego uniknąć,
słyszymy odpowiedź: taki mamy plan, taki jest projekt, projekt zatwierdzony. I właśnie mam
wrażenie, że zbyt łatwo projektanci na etapie tworzenia różnych inwestycji idą na łatwiznę.
Nieraz  zamiast  zaprojektować ścieżkę  rowerową czy  chodnik  może  niekoniecznie  w linii
prostej oszczędzając kilka kilkudziesięcioletnich drzew robimy to zbyt łatwo od linijki. Wydaje
mi się, że możemy tutaj trochę poprawić i to też prośba i apel do Panów Prezydentów
głównie, żebyśmy trochę inaczej do tego zaczęli podchodzić. Kolejna rzecz, która budzi moje
wątpliwości  i  jakieś  również  propozycje  zmian  w  tym  zakresie,  to  istniejąca  dosyć
powszechna praktyka rekompensaty  sadzonka za drzewko. Jest  to  od lat  funkcjonująca
zasada, że gdy ktoś wycina drzewo, to otrzymuje na ogół polecenie czy nakaz posadzenia
jednego  drzewka.  Bardzo  rzadko  zdarza  się,  że  jest  to  coś  więcej,  czyli  większa  ilość
nasadzeń  za  jedno  drzewo.  Mam  świadomość  tego  –  i  Państwo  również  –  że  taka
rekompensata  jest  tylko  pseudorekompensatą,  tak  naprawdę.  I  tutaj  już  wielokrotnie
powtarzałem przykład, który mi się bardzo podoba, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przy
wycince drzew proponowane rekompensaty nie wynoszą drzewko za drzewko, tylko średnica
drzewa wyciętego ma się równać sumie średnic nasadzeń drzew, które rekompensują to
nasadzenie.  Zadawałem  pytanie  na  komisji,  czy  jest  jest  jakieś  prawo,  które  nam  to
uniemożliwia.  Okazuje  się,  że  nie.  W  ustawie  o  ochronie  środowiska  mamy  wymóg  –
minimum rekompensata jedno drzewko małe za jedno drzewo duże, dlatego moja sugestia  i
prośba do Państwa, którzy zajmują się tą tematyką w Urzędzie Miasta – spróbujmy być
jednak troszeczkę bardziej  rygorystyczni  i  prozieleni  w kontekście rekompensat.  Kolejna
kwestia, chyba też dosyć powszechna w Płocku, to zbyt mała dbałość o nowe sadzonki. Co
roku widzimy, aczkolwiek ten rok był wyjątkowy, bo na szczęście był bardzo mokry i to
pomogło wielu sadzonkom przetrwać, natomiast na przestrzeni ostatnich kilku lat widzieliśmy
wielokrotnie  ze  smutkiem jak  te  sadzonki  ładne,  piękne,  dorodne,  posadzone  po  kilku
miesiącach niestety nie dawały znaków życia. Tutaj co możemy zrobić – wydaje mi się, że
możemy próbować narzucić na etapie przetargu firmom startującym do przetargu o nowe
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nasadzenia dłuższy okres gwarancji  i  bardziej rygorystycznie ewentualnie umowy w tym
zakresie obostrzać. Kolejna kwestia to potrzeba większej dbałości o już istniejącą zieleń w
Płocku. Często chodzi mi o prozaiczne rzeczy. Pozwolę sobie na kilku slajdach zaprezentować
to o co ja od wielu miesięcy albo i awet dłużej niż od wielu miesięcy zwracam uwagę.
Prosiłbym o drugą prezentację, jeżeli  jest to możliwe, gdyż widzę, że nie działa sprzęt.
Drodzy Państwo, to są przykłady z płockich ulic z ostatnich tygodni, może dwóch miesięcy. To
są  drzewa,  to  nie  są  krzaki,  to  są  drzewa.  Ja  zwracam  uwagę,  że  to  jest  jedno  z
podstawowych  zadań  pielęgnacji  drzew  to  przycinanie  tych  bocznych  odrostów.  Tak
szybciutko,  bo  to  jest  również  drzewo.  Wiele  z  tych  drzew  znajduje  się  przy  pasach
drogowych w naszym mieście. Ja niektórym drzewom przyglądam się wiele miesięcy, żeby
sprawdzić czy i kiedy są przycinane. Teoretycznie powinny być raz w roku, ale według mnie
niektóre z nich są przycinane raz na kilka lat. To też pokazuje słabą dbałość o rośliny albo
może dbałość nie tam, gdzie być ta dbałość powinna. Na przykład tutaj cudownie rozwijające
się rośliny raczej chyba nie na klombach miejskich to też przykład nie do końca może
prawidłowej dbałości o zieleń miejską. Na pewno mamy dużo do zrobienia. To jest przykład
kolejnych ulic w Płocku. Akurat większość z tych przykładów dotyczy pasa drogowego, ale to
może dlatego, że mi najłatwiej było tam zrobić zdjęcia. Ale wbrew pozorom ta problematyka
nie dotyczy tylko drzew usytuowanych w pasach drogowych. Mamy w tym zakresie dużo do
zrobienia i prosiłbym o troszeczkę większe zwrócenie uwagi na ten temat. I chyba już na
koniec. Proszę Państwa, tak jak pokazałem w tej statystyce na początku, mamy bardzo mało
terenów zadrzewionych, a ostatni park w Płocku, park z prawdziwego zdarzenia, to był Park
Północny. Park, który powstawał ponad dwadzieścia lat temu. To nie świadczy dobrze o
Urzędzie Miasta, niedobrze świadczy również o nas. To my jako radni mamy na to wpływ.
Myślę,  że  najwyższa  pora,  żebyśmy jednak  coś  w tej  materii  zmienili.  Dobrze,  że  ten
program  zazielenia  miasta,  który  dzisiaj  otrzymaliśmy,  odnosi  się  również  do  potrzeb
tworzenia nowych parków. Bez wątpienia musimy to zrobić. Powstają – zaraz usłyszę –
skwerki, skwerek taki, skwerek taki, ale to są namiastki, to są namiastki zieleni. Dobrze, że
one powstają, natomiast w tym mieście brakuje nam naprawdę dużych parków, dużych
terenów zielonych.  Przy okazji  cieszę się,  że zdejmujemy punkt,  który dzisiaj  zdjęliśmy
dotyczący  Jaru  Rosicy,  bo  w  tym  momencie  chyba  krzyczałbym  głośno,  że  nie  tak
powinniśmy również dbać o zieleń miejską. Inne samorządy też mają ten problem i co robią
– oczywiście budują nowe parki. Kilka samorządów, głośno było ostatnio o Krakowie, gdzie
Kraków zdecydował się o odkupienie za kilkadziesiąt milionów złotych terenu, który mniej
więcej kilkanaście lat temu sprzedał deweloperowi.  Pod wpływem analiz braku zieleni w
mieście Kraków postanowił ten teren odkupić i stworzy na nim duży park miejski. Szanowni
Państwo! Wiem i Państwo też wiecie, że budowa parków to politycznie słaba inwestycja.
Drzewa  rosną  bardzo  powoli.  Tak  naprawdę  te  drzewa,  które  dzisiaj  zasadzimy,  będą
zauważalne, czy te parki, które dzisiaj zasadzimy, będą zauważalne za lat może kilkanaście.
Za lat dwadzieścia, trzydzieści może ktoś zacznie je poważniej doceniać. Dlatego to przykre,
ale politycznie jest to słaba inwestycja, natomiast z punktu widzenia dbałości o zdrowie
kolejnych pokoleń mieszkańców Płocka nie wolno nam bezwzględnie tego zaniedbywać i o to
proszę i zachęcam. Podsumowując cieszę się, że program zazielenienia miasta powstał i
cieszę się z tego, że dzisiaj  mamy możliwość jako Rada Miasta wypowiedzieć się w tej
materii. I mam nadzieję również, że ten materiał i dyskusja, która toczymy na temat zieleni
miejskiej  na  komisjach  sprawi,  że  wiele  instytucji,  urzędów,  podmiotów,  tak  jak
powiedziałem, w tym mieście trochę poważniej zacznie traktować tą tematykę. Dziękuję
bardzo. Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz, proszę bardzo.”   
(prezentacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu)   

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

Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Ja osobiście także bardzo się cieszę, że
taki  program  zazielenienia  powstał.  Podzielam  również  tutaj  większość  uwag  Pana
Przewodniczącego  Jaroszewskiego.  Dlaczego  się  cieszę.  Już  Przewodniczący  przedstawił
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statystykę. Ten procent zazielenienia, zalesienia Płocka jest bardzo zły. Natomiast ja mam
obawy, żeby to nie był kolejny program na papierze, bo kilka takich programów już mieliśmy,
na przykład dotyczących zwalczania niskiej emisji. I w tym programie ja też nie bardzo widzę
jakiś harmonogram, szczególnie realizacyjno-finansowy. Jest tam dużo ogólnych rzeczy, co
trzeba  zrobić.  Oczywiście  mamy  wymienione  propozycje  dotyczące  nowych  parków  i
skwerów. W większości są to oczywiście skwery i skwerki, o których też wspomniał Pan
Przewodniczący.  Mamy na tej  liście  47 pozycji,  natomiast  przy każdej,  przy  każdej  już
konkretnie tej pozycji mamy taką informację: realizacja uzależniona od dostępnych środków
finansowych w budżetach na lata kolejne. I ja się tego bardzo obawiam, żeby ten program
po prostu nie pozostał zwyczajnie na papierze i prosiłbym na przykład w tym temacie o
odpowiedź, czy na 2018 rok jest coś planowane do budżetu do zrealizowania chociażby z
tych czterdziestu siedmiu pozycji,  które są wymienione w programie zazielenienia, który
dzisiaj  omawiamy.  Jak  na  dzień  dzisiejszy  sytuacja  wygląda  każdy  myślę  widzi.  Środki
finansowe, które  wydatkujemy obecnie,  nawet sam program to potwierdza,  umożliwiają
oczywiście bieżącą konserwację w pewnym zakresie, ale nie zapewniają właśnie tego rozwoju
i zmian koniecznych do poprawy tej sytuacji z zielenią w Płocku. Zresztą na dzień dzisiejszy
też  nie  stwierdzono  żadnego  obszaru w Płocku  przewidzianego  chociażby  na  powstanie
parku. Zastanawiam się też jak z tym programem zazielenienia korelują działania władz
miasta Płocka, szczególnie w ostatnim roku, gdzie naprawdę sporo drzew, starych drzew jest
wycinanych  w  szeroko  pojętym  centrum  miasta.  Tylko  dla  przykładu  -  czy  to  ulica
Padlewskiego, czy Tysiąclecia, ale tych miejsc jest więcej. Te nasadzenia w zamian, proszę
Państwa, naprawdę nie do końca spełniają swoją rolę, bo co z tego, że na przykład więcej
tych drzew zasadzimy, jeśli je zasadzamy gdzieś na Kostrogaju. Co to da na przykład ulicy
Padlewskiego? Tak, że prosiłbym bardzo o poważne podejście do realizacji tego programu
zazielenienia i może już w budżecie na 2018 rok uda się przynajmniej jakieś pozycje z tych
przewidywanych zrealizować albo spróbować zrealizować. Dziękuję.”          

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

Pan  Radny Michał  Sosnowski  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Państwo Radni!  Szanowni  Państwo! Ja  chciałbym przede wszystkim podziękować za ten
materiał wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, bo widać tu dużą pracę, która
została w niego włożona. Materiał jest ciekawy, kompleksowy i dotykający problemu z wielu
stron,  ale  o  poszczególnych  aspektach  mówił  Pan  Przewodniczący,  więc  nie  będę  się
powtarzał. Chciałbym jednak przy okazji omawiania tego programu poruszyć dwie sprawy.
Przede  wszystkim  chciałbym  serdecznie  podziękować  za  przygotowanie  i  sprawne
przeprowadzenie  zaproponowanej  przez  nas  akcji  Drzewa  młodych  płocczan.  Odbiór
społeczny tego projektu jest bardzo pozytywny. Powstają kolejne fajne skwery na osiedlach,
a dodatkowo projekt pełni istotną rolę edukacyjną, dlatego jeszcze raz bardzo wszystkim
dziękuję. Drugą sprawą jest to, że materiał potwierdził to, co czuliśmy niejako intuicyjnie, że
największą powierzchnię zieleni urządzonej stanowią w Płocku tereny rodzinnych ogrodów
działkowych,  dlatego  zwracamy  się  przy  okazji  z  prośbą  do  wszystkich  urzędników  o
podchodzenie do problemów działkowców z dużą dozą uwagi i życzliwości, bo warto dbać o te
zielone  płuca  naszego  miasta.  A  już  całkowicie  z  pewnością  powinniśmy  zapomnieć  o
pomysłach,  które  swego  czasu  kiełkowały  w  niektórych  urzędniczych  i  deweloperskich
głowach, żeby te tereny likwidować. Dziękuję bardzo.”     

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Adamowi Modliborskiemu. 

Pan  Radny Adam  Modliborski  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Szanowni  Radni!
Szanowni Państwo! Ja chciałem się odnieść odnosząc się do tej tematyki i powiedzieć, że w
ostatnim czasie Rada osiedla Tysiąclecia na wniosek mieszkańców złożyła protest przeciwko
wycince drzew na ulicy Tysiąclecia. Bodajże tam chyba jest około dwudziestu tych drzew do
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wycięcia. (niezrozumiały głos z sali) Albo i może więcej. Chciałbym się dopytać, czy jest
konieczność  wycinki  aż  tylu  drzew.  Tam pod  tym protestem podpisała  się  około  setka
mieszkańców Osiedla Tysiąclecia.”

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. W kwestii nasadzeń i ubytków o
których rozmawialiśmy już, znaczy statystyki, które Państwo umieściliście w tym materiale
jasno pokazują, że jest kolosalna różnica pomiędzy tym co działo się choćby w 2014 roku a
tym co się dzieje w 2016, czy 2015. W 2016 mieliśmy 605 sztuk ubytków drzew a nasadzeń
mieliśmy 943. Tymczasem w 2015 ubytków było 990 a nasadzeń tylko 722. Czyli z tego
wynika, że nie jest to dobra renoma dla władz miasta i dla osób, które odpowiadają za te
działania, które są w tym zakresie podejmowane. Kolejna kwestia. Oczywiście wszyscy się
zgadzamy z tym, że dobrze, że ten materiał oczywiście powstał, że zajęliśmy się w ogóle tą
problematyką, bo wszyscy wiemy doskonale o tym, że brakuje nam terenów zielonych w
mieście Płocku, tylko kwestia jest, Panowie Prezydenci, w racjonalnym spoglądaniu na pewne
tematy. Bo te zdjęcia, które pokazywał Pan Przewodniczący à propos tych odrostów, to jest
trochę śmieszne, tak, bo niektórzy mogą uważać, że radna się zajmuje drzewami, ale jeśli co
roku powstaje ten sam problem, powstają odrosty i nikt ze strony Ratusza ani firmy, która
wygrała przetarg w zakresie konserwacji zieleni, nie interesuje się tym, to nie mam innego
narzędzia  poza  prośbą,  która  niestety  nie  jest  spełniana,  żeby  się  tematowi  przyjrzeć,
napisania, ponieważ to zagraża bezpieczeństwu, bo najczęściej te drzewa, szczególnie  duże,
bo ten problem bardzo często występuje na Osiedlu Kochanowskiego, szczególnie przy ulicy
Obrońców Westerplatte, ci ludzie po prostu nie mają możliwości bezpiecznego wyjechania ze
swoich  ulic  osiedlowych.  Mało  tego.  Jeśli  rozmawiamy  o  firmach,  które  zajmują  się
konserwacją zieleni w mieście, to gdzie w takim razie jest nadzór z naszej strony? Myślę o
MZGM też, szczególnie na tych osiedlach administrowanych przez nasze spółki  miejskie.
Niestety tego nadzoru nie ma albo jest to słabo egzekwowane. I stąd wydaje mi się, że aby
rozmawiać w ogóle o zazielenieniu miasta i à propos tych niebieskich fragmentów, które nam
Państwo przedstawiliście na tych mapkach, które działki planowane są do zazielenienia, to
jest,  w  moim przekonaniu,  to  co  zobaczyłam,  to  jest  promil  i  to  niewiele  wzrosną  te
statystyki, jeśli chodzi o te 7,5%, bo nawet, gdybyśmy zagospodarowali te tereny, które
Państwo tam przewidzieliście, nie wiem do ilu to procent wzrośnie, czy ktoś to analizował, ale
w moim przekonaniu jest to niedostateczna forma, którą powinniśmy pójść. Jeśli chodzi o
takie kompleksowe rozmawianie o zazielenieniu miasta, to rzeczywiście to co powiedział
kolega Andrzej Aleksandrowicz – brakuje nam dookreślenia czasowego, finansowego. Bo ja
bym sobie życzyła, żebyście Państwo nam dzisiaj na przykład zapowiedzieli, że co roku w
budżecie będziemy mieli zagwarantowany milion, półtora miliona środków finansowych na to,
żeby wprowadzać te  tereny,  które  Państwo sobie  określiliście  na ten niebieski  kolor,  że
będziemy je stopniowo realizować. Natomiast dzisiaj niestety na sesji za chwilkę będziemy
głosować zmiany w budżecie i zdejmujemy 428 tysięcy właśnie z zazielenienia miasta. Więc
zastanawiam się, czy Państwo nie zrobiliście tego dosyć powierzchownie po to, żeby tylko
taki materiał  powstał,  ale wydaje mi się, że by poważnie do tego podejść to musi być
kompleksowo rozważona zarówno czasowo, jak i finansowo realizacja tych zapisów, które są,
ale w moim przekonaniu nie do końca są adekwatne do naszych potrzeb, bo jeśli chcemy
znaleźć się, nie wiem, przynajmniej na czterdziestej pozycji w tym rankingu, to wydaje mi
się,  że  te  fragmenty,  które  Państwo zaznaczyliście  na  tych mapach,  są  niedostateczne.
Dziękuję.”   

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

Pan Radny Tomasz Kominek  powiedział:  „Szanowni  Państwo,  dziękując  za materiał  w
szczególności  chciałbym podkreślić  i  podziękować  za  kilkaset,  bo  tak  naprawdę  to  jest
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kilkaset  nowych  nasadzeń  wzdłuż  ulicy  Portowej,  Kolejowej  i  Kutnowskiej  oraz  za  te
nasadzenia, które są w obszarze trzech nowo powstałych parków rekreacyjno-sportowych
przy ulicy  Krakówka, przy  ulicy Zielonej  oraz  przy ulicy  Popłacińskiej  42.  Mam również
nadzieję, tak naprawdę, że w przyszłym roku nowo wyremontowany Plac Teligi  również
doczeka się wielu nasadzeń. Dziękuję.”   

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

Pani Radna Daria Domosławska  powiedziała: „Szanowni Państwo! Ja również doceniam
wkład pracy włożony w przygotowanie tego materiału. Chciałam jednak podkreślić, że rośliny
to nie tylko walor estetyczny i efekt podkreślający wartość naszego miasta, które ciągle
pięknieje,  ale  także skuteczna walka z ilością  ponadnormatywnych pyłów i  ograniczenie
hałasu. Na całym świecie badania naukowe wskazują na to, że nie tylko zadrzewianie ale
również  sadzenie  żywopłotów to  ten element,  ten czynnik,  który może w dużej  mierze
ograniczyć emisję spalin generowanych przez samochody. Taki pomysł chciałam wnieść, żeby
w materiale, który został przygotowany, zwrócić szczególną uwagę na to, że w świetle pasa
drogowego, żeby uwzględniać sadzenie żywopłotów. Tutaj jednak pojawiają się jednak takie
obawy, czy nie wymknie nam się to spod kontroli,  gdyż posadzenie żywopłotu generuje
również  konieczność  systematycznej  opieki  nad  sadzoną  rośliną.  Z  doświadczenia  i  z
perspektywy czasu wiem, że ciągłe prośby, zarówno ze strony radnych, jak i mieszkańców,
kierowane  są  w  stronę  MZD  w  celu  przycinania  gałęzi.  Stąd  też  moja  prośba,  żeby
uwzględnić w przyszłości systematyczne kontrole pasa drogowego, szczególnie tych miejsc w
sąsiedztwie ścieżek rowerowych i miejsc, gdzie drogi krzyżują się, czyli żeby zabezpieczyć
bezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego. Dziękuję bardzo.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nim  przekażę  głos  Panu  Prezydentowi  Piotrowi  Dyśkiewiczowi,  chciałbym  Państwa
poinformować,  iż  mamy  na  stole  prezydialnym dwa wnioski  od  mieszkańców Płocka  o
udzielenie głosu właśnie w tym punkcie – wniosek od Pana Pawła Stefańskiego i wniosek od
Pana  Dariusza  Sławińskiego.  Poddam  pod  głosowanie  te  wnioski  po  wystąpieniu  Pana
Prezydenta. Proszę bardzo, Panie Prezydencie.” 

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

Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo!
Przede  wszystkim  ten  program  powstał  po  to,  żeby  pokazać  jakimi  możliwościami
dysponujemy, jaki jest potencjał. Tutaj Pani Radna mówiła o tym, że tam pojawiają się takie
małe niebieskie kwadraciki. Tak, rzeczywiście tak to wygląda, natomiast ja nie bez przyczyny
wymieniłem ten  skład  tego  zespołu,  który  pracował  nad  tym,  bo  to  podlegało  bardzo
głębokiej analizie po to, żeby sprawdzić jakie są możliwości na poszczególnych osiedlach i
gdzie jeszcze taka zieleń może rzeczywiście powstać. To wynikało z głębokiej analizy, ja to
jeszcze raz podkreślę. Natomiast, jeżeli  chodzi o harmonogram realizacji tego programu
oczywiście to zależy również od kwestii finansowych i to co powiedział, mocno akcentował
Pan  Przewodniczący,  wszystkim  nam  powinno  zależeć  na  tym,  żebyśmy  ten  program
realizowali, bo wiadomo, że kwestia zazielenienia miasta w kontekście tych statystyk, które
dzisiaj  widzieliśmy, staje się -  że tak powiem - kwestią istotną. Ja bym poprosił  Panią
Dyrektor Syskę-Żelechowską, żeby jeszcze w kilku słowach się odniosła też do tych Państwa
sugestii, natomiast nie wiem, czy… Pani Dyrektor, ale poprosiłbym, jeżeli to jest możliwe,
żeby też powiedziała o tym jaką ilość drzew w ostatnim czasie sadziliśmy, też tych nasadzeń
i kwot jakie pozyskaliśmy, bo tutaj musicie Państwo pamiętać, że oprócz tego, że robimy to
również  ze  środków własnych,  to  pozyskujemy duże  środki  z  Wojewódzkiego  Funduszu
Ochrony Środowiska na ten cel. Bardzo poproszę Panią Dyrektor.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Mai Sysce-
Żelechowskiej Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

Pani Maja Syska-Żelechowska Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska powiedziała:
„Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Tak,
rzeczywiście w istocie praca nad tym programem bardzo nas zaabsorbowała w ostatnim
okresie kilku miesięcy i rzeczywiście przy analizie terenów dostępnych, gdzie można byłoby
wprowadzić  zieleń,  kierowaliśmy  się  zapisami  studium,  przede  wszystkim  studium  i
miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego.  Oczywiście  nie  wszystkie  tereny
miasta pokryte są tymi planami, więc również staraliśmy się wyspecyfikować przestrzenie w
mieście, które mogłyby potencjalnie w przyszłości stać się takimi zielonymi enklawami. I
takim przykładem chociażby jest propozycja parku przy ulicy Granicznej, który w przyszłości
dla  rozwijającego  się  osiedla  mieszkaniowego  w  tym  terenie  mógłby  stanowić  taką
przestrzeń  powiedzmy  tożsamą  jak  Park  Północny.  To  jest  powierzchnia  około  dwóch
hektarów. Czyli braliśmy pod uwagę te zasoby terenowe, które mamy u siebie, tak, które są
własnością gminy,  ale też te, które ewentualnie można byłoby pozyskać czy w formule
wykupu, czy zamiany, co zostały wyspecyfikowane w tej tabeli  zawierającej czterdzieści
siedem pozycji, o których tutaj Państwo Radni mówiliście, co należy z danym terenem zrobić.
Bo to nie jest we wszystkich przypadkach taka czysta sprawa, że tam można posadzić
drzewa, czy urządzić jakiś skwer, bo często wymagana jest zmiana miejscowego planu,
tudzież wykupu gruntów, a przede wszystkim finanse. Nie bez kozery w tytule tej tabeli
znalazła się informacja, że te wyspecyfikowane przestrzenie parkowe i skwerowe na terenie
miasta nie są ujęte w Otwartym Katalogu Inwestycji Miejskich, tak. To są zadania które, czy
plany, które póki co nie znajdują się w Otwartym Katalogu Inwestycji Miejskich. Trudno było
również  oszacować  koszty  realizacji  poszczególnych  przedsięwzięć  z  uwagi  na  to,  że
program,  który  opracowywaliśmy,  nie  jest  koncepcją  i  nie  była  przeprowadzana  taka
szczegółowa analiza czy na tym terenie można posadzić drzewa takiego gatunku, czy tu
należy, nie wiem, wybudować plac zabaw, tudzież jakieś inne zagospodarowanie. Przyjęliśmy
takie bardzo szacunkowe koszty, które pewno dalece mijają się z prawdą i nie chcieliśmy
jakby wpisywać w tę tabelę sugerowanych kosztów, bo one nie byłyby pewnie wiążące i nie
byłyby prawdziwe. Stąd tak to przeanalizowano. To tyle. Dziękuję bardzo.”               

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

Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Szanowni Państwo Radni! Pani Przewodnicząca! Ja tylko odpowiem odnośnie odrostów, o
których Państwo, zresztą Pan Przewodniczący je pokazywał na zdjęciach. Odrosty, jeśli przy
drzewach zagrażają bezpieczeństwu ruchu są wycinane dwa razy do roku, jeśli jest potrzeba
to częściej. Ale pamiętajmy też, że ogrodnicy wskazują, że odrosty są naturalną osłoną
drzewa, zatem w tych miejscach, gdzie jest to regularnie usuwane, szczególnie na zimę,
widzimy w już takich okazałych drzewach, że dochodzi do zniszczeń, drzewa chorują i wtedy
narażamy je na wycięcie. Więc z tymi odrostami w każdej w każdej sytuacji,  w której
zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, tak jak ulica Obrońców Westerplatte, o których
Pani Radna wspomniała, są usuwane. Natomiast na okres zimowy ogrodnicy wskazują, że są
one naturalną osłoną, która to drzewo zabezpiecza. Dziękuję.”  

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

Pani Radna Iwona Jóźwicka powiedziała: „Szanowni Państwo! Ja mam taką drobną uwagę.
Chciałam zwrócić tutaj, że w materiale jest błąd. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Jaru
Rzeki Brzeźnicy nie powstał w marcu 2017 roku, ale w styczniu 2002 roku. A co do tego jaru
- tam trwały prace budowlane i też wycięto dużo starych drzew w okolicach mostu. Chciałam
zapytać się, czy będą jakieś nowe nasadzenia. To jedna sprawa. A druga sprawa dotycząca
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firmy, która dokonuje, to się nazywa prześwietlenia drzew, czyli korekty korony drzew. Te
korekty  korony  drzew dokonywane  przez  firmę,  która  tu  na  naszym terenie  działa  na
zlecenie, nie wiem, czy miasta, czy różnych wspólnot i spółdzielni, te korekty są straszne.
Drzewa są tak okaleczone, że niestety żywotność takiego okaleczonego drzewa jest krótka.
Ja nawet ze swojego osiedla mam takie przykłady, kiedy na Kredytowej drzewa zostały w
koronie tak przycięte jednego roku, a następnego roku zostały wycięte, ponieważ one w
ogóle przestały te drzewa żyć. Zresztą kiedyś też był taki tutaj przykład przed Urzędem
Miasta, kiedy dokonano korekty starych lip. Niestety te stare lipy tu kiedyś cieszyły widokiem
i jak gdyby nadawały tego charakteru miastu, też nie przetrwały. Czyli zwracam Państwa
uwagę, że ta firma, która dokonuje korekty, niech to robi jakoś z głową, przemyślanie. Ja
wiem, że to po prostu drzewa porosły, zaczynają mieszkańcom przeszkadzać, bo wchodzą w
okno, ale to do niczego dobrego nie prowadzi. To wszystko musi być robione naprawdę z
całym tym kunsztem ogrodniczym tak, żeby to drzewo miało dalej szansę żyć. Dziękuję.”      

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Szanowni  Państwo,  poddam  teraz  pod  głosowanie  dwa  wnioski,  które  Państwu
zasygnalizowałem wcześniej. Powtórzę – o udzielenie głosu zwrócili się Pan Paweł Stefański i
Pan Dariusz Sławiński. Jako pierwszy poddam pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu
Panu Pawłowi Stefańskiemu. Gdy będziemy gotowi proszę o pulpity do głosowania. Jesteśmy
gotowi.  Proszę  Państwa  Radnych  o  zagłosowanie  poprzez  wybór  jednej  z  trzech  opcji.
Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników.” 
Wynik głosowania:
za – 12
przeciw – 1
wstrzymujące – 0
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dwanaście na tak
przy jednym głosie sprzeciwu. I teraz poddaję pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu
Panu Dariuszowi Sławińskiemu. Proszę o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech opcji.
Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników.”
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szesnaście na tak
przy jednym wstrzymującym. Obydwaj Panowie macie możliwość zabrania głosu w takiej
kolejności w jakiej głosowaliśmy. Zapraszam Pana Pawła Stefańskiego.”       
 
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka  przekazał  głos Panu Pawłowi
Stefańskiemu. 

Pan  Paweł  Stefański  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Szanowni  Państwo oraz  Pani
Radna Struzik! Ja wiem, że Pani wolałaby, żebym ja nie mówił, ale ja jednak powiem swoje i
do Pani też pewnie coś będę miał.”        

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale merytorycznie,
Panie Pawle.”

Pan Paweł Stefański powiedział: „To tak, merytorycznie. Więc nim zacznę, nim powiem coś
o  zieleni,  to  chciałbym  jednak  nawiązać  do  tego  poprzedniego  punktu,  mianowicie
szkolnictwo.  I  tak  tam  Panowie  Radni  Aleksandrowicz  i  Krzysztofiak  podnosili  sprawę
udziałów. Więc chciałem powiedzieć, że udziały to jest inaczej mianownik, przepraszam, to
jest inaczej ułamek, a przy ułamku to ważne są działania tak w liczniku jak i w mianowniku.
Tak, że po prostu trzeba to jeszcze patrzeć na to nie tylko humanistycznie, ale tam jeszcze
zobaczyć, że udziały z czegoś wynikają. I drugie. Skoro już tak też jeszcze na tematy
związane ze szkołami. Szkoda, że nie ma Pana Dyrektora Niedbały, ale bardzo mi się podobał
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z sukcesem zakończony projekt budowy nowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 12, ale
nie podoba mi się, że tam ciągle brakuje dziewięciu metrów chodnika i tam ludzie nie mogą
bezpiecznie przechodzić i płacą za to ciężkie pieniądze jak do tej pory. A teraz przechodzę do
zazieleniania, do programu zazielenienia. Więc tak, ja nie byłem w stanie przeczytać tego
opracowania,  bo  ono  było  za  obszerne.  Gdyby  było  o  połowę mniejsze  może  bym się
zmobilizował. Chociaż nie sądzę, żeby zbyt wielu z Państwa było w stanie go przeczytać z
uwagi na jego obszerność i po prostu takie rozpisanie, przegadanie. Zazielenianie. Przede
wszystkim  w  Płocku  mamy,  obserwujemy  i  to  co  wypłynęło  w  wielu  poprzednich
wypowiedziach, z odzielenianiem poprzez wycinanie. A żeby tak konkretniej – Norbertańska,
żadne  działania  inwestycyjne  nie  były  prowadzone,  a  tam przetrzebiono  niemiłosiernie.
Padlewskiego, o czym tu już było. Kilińskiego, o czym jeszcze nie było, też. Żadnych zadań,
ale w tym roku tam wycięto mnóstwo zdrowych drzew bez żadnej potrzeby. Na cmentarzach
też się tnie, spustoszenie się robi, bo potrzebne są nowe miejsca. Ale to jest zieleń bardzo
ważna, bo to jest centrum miasta, zwłaszcza na tych starych cmentarzach. Potem ten durny,
powtarzam, durny, Pani Radna, durny projekt przebudowy, remontu ulicy Tysiąclecia po to,
żeby dołożyć parkingów, tam kilkadziesiąt parkingów, ale setki drzew, tam setki, dziesiątki
drzew trzeba będzie wycinać. Dalej, o czym Państwo nie wiecie, będzie, jest, teraz jest
przetarg, będzie przebudowywana, modernizowana ulica Łukasiewicza od Kobylińskiego do
Długiej. Ta ulica będzie poszerzana, a w związku z tym będą wycinane drzewa. Tak na
marginesie tego – czy ktoś zbadał czy istnieje  potrzeba poszerzania tej  ulicy?  Przecież
jeszcze nie oddano obwodnicy, która w gruncie rzeczy zmieni rozkład ruchu i dopiero wtedy
jak obwodnica zostanie oddana można będzie ocenić jakie są potrzeby w zakresie po prostu,
znaczy korekty ulicy Łukasiewicza w którą stronę, ponieważ z jednej strony obwodnica to
jest dążenie do wyprowadzenia ruchu z miasta, ale poszerzenie Łukasiewicza to działa w
drugą stronę. Proszę Państwa, tak powiem, nie chcę tutaj powiedzmy naukowych albo takich
fachowych nazw przytaczać, ale są przynajmniej dwa takie prawa, które mówią w skrócie, że
nie ma takiej szerokiej ulicy, której by się nie dało zapchać i po drugie, drugie prawo, że im
szersza  ulica  tym więcej  samochodów jeździ.  A  teraz  przechodząc  jeszcze  do  dalszych
szczegółów. Na przykład daje się, miasto daje, bo to miasto daje zezwolenia na cięcie,
bezkrytyczne  cięcie  i  na  przykład miliony miejsc  parkingowych przy  PKN powstają  one
kosztem wycinki drzew. Nie ma obowiązku, nigdzie nie jest zapisane, że ci ludzie muszą
dojeżdżać  samochodami  do  pracy  i  parkować  tam  wygodnie.  Potem  następne  takie
historyjki.  Ulica  Piekarska.  W ramach  bojów o  zlokalizowanie  tam jakiejś  inwestycji  w
Urzędzie  Miasta  bardzo  wysoki  urzędnik  zaopiniował  pozytywnie  debilny  pomysł
przesadzenia blisko stuletniego dębu, a w każdym razie ten dąb ma, obwód pnia wynosi na
wysokości piersi, to tak się to ocenia, ponad dwa metry. Ktoś dopuścił możliwość - ja nie
chcę powiedzieć jak ja bym fachowość tej osoby nazwał i kompetencje, nie wiem czy jeszcze
pracuje, ale jeśli nie to bardzo dobrze - że można przesadzić w inne miejsce drzewo, którego
bryła korzeniowa ma średnicę kilkunastu metrów, bo taką ma drzewo, którego korona ma
średnicę 15 metrów. Dalej, pamiętam że takie same zakusy były na dąb tam powiedzmy,
gdzie miał być budowany parking na Kościuszki. Więc tych cięć było bardzo dużo. Jeszcze
tam jeszcze z takich spraw powiedzmy przyczynkowych, bardzo mnie niepokoją koncepcje
lokalizacji skwerów, nie wiadomo dlaczego nazywanych parkami, bezpośrednio przy ciągach
komunikacyjnych.  Tutaj  na  przykład  mam na  myśli  taki  skwerek  osiedlowy  w  ramach
projektu obywatelskiego, projekt z Budżetu Obywatelskiego, tak to było, zlokalizowany róg
Jachowicza i 11 Listopada. Ja się zapytowywuję, dlaczego w związku z tym na pasie zieleni
cała Piłsudskiego, Jachowicza, Kobylińskiego, tam między jezdniami tam nie zlokalizować
skwerków wypoczynkowych tak jak to się stało na przykład na Placu Dąbrowskiego. To jest
idealne miejsce na rekreację w takich miejscach. Ja nie wspomnę o tym, że są programy,
które dopuszczają wycinkę strasznej ilości drzew, ale po prostu takie są, chociaż mogłyby
być  mniejsze.  Jeszcze  muszę  skorzystać  z  okazji  i  nawiązać  do  punktu  w  którym
wzbogacono mi wystąpienie, ale do punktów dotyczących bezdomnych. Proszę Państwa, w
latach 2004 albo 2005 takie wspaniałe działania, wspaniałe działania Straży Miejskiej i Policji
to  było  w ramach profilaktyki  wyłapywanie,  znakowanie  i  rejestrowanie  bezdomnych  w
trosce o to, że jak przyjdzie zima jak się któremuś z nich zejdzie, to żeby od razu było jasne,

31



że po odciskach palców kto umarł. To taka była humanitarna akcja wtedy. Ale teraz bodajże
ze  trzy,  cztery  lata  temu  też  było  podobnie.  Ukazał  się  artykuł  pracownika,  obecnego
pracownika  Urzędu  Miasta,  który  tylko  przez  nieznajomość  języków obcych  przez  tego
człowieka nie został podpisany tak jak powinien, bo taka była treść, a ten tytuł powinien
brzmieć: Auflösung die Penner Frage - Ostateczne rozwiązanie kwestii menelskiej, takie tam
były zaproponowane rozwiązania. To tak  à propos bezdomnych. To w zasadzie tyle, co ja
chciałem powiedzieć dzisiaj. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Dariuszowi
Sławińskiemu.

Pan Dariusz Sławiński, Przewodniczący Zarządu Osiedla Międzytorze powiedział: „Dziękuję
uprzejmie.  Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!  Szanowna  Rado!  W  kwestii
zazielenienia chciałbym zająć głos w ramach Rady Osiedla Międzytorze. Szanowni Państwo,
otóż  Rada  Mieszkańców  Osiedla  Międzytorze  chciała  zająć  stanowisko  i  wnieść  o
zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych, akustycznych w miejscu rozwidlenia jadąc od
strony Warszawy w stronę naszego miasta  Płocka i  rozwidlenia na wysokości  wiaduktu
Spółdzielcza. Odstąpiliśmy od tego, nie mniej jednak przystąpiliśmy do zazielenienia w tym
miejscu  i  odseparowania  od  tegoż  rozwidlenia,  czyli  to  jest  rozwidlenie  Piłsudskiego,
Spółdzielcza, Chopina, Lachmana, krzewami wysokopiennymi. Obiecano – ogrodnik był u nas
dwa lata temu – obiecano, że będzie to zorganizowane, że faktycznie jest to do zrealizowania
i będzie to zrealizowane. Do tej pory, przykro mi stwierdzić, ale niestety tego nie ma. Cieszy
mnie, że powstał zespół i powstał program zazielenienia. Nie cieszy mnie jednak jedno, że
Rady Osiedla nie zostały do tego zespołu zaproszone. To jest ta kwestia. I jeszcze jedna.
Szanowni Państwo! W miejscu ulicy Graniczna, Dobrowolskiego, Gintera jest, ja to nazywam
parkiem psim. Jest to teren MTBS. Nic tam się nie dzieje od wielu, wielu lat. Został ten teren
przekazany MTBS-owi, coś się miało zadziać, nie dzieje się nic. Wiem z różnych przecieków,
że MTBS odstępuje raczej od jakichkolwiek inwestycji w tym miejscu. Tam aż się prosi o
zorganizowanie naprawdę parku zieleni i parku dla osób, gdzie by to nie był park psi tylko i
wyłącznie. Dziękuję serdecznie.”   

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

Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Panie Przewodniczący, w związku z tym,
że wiele osób tutaj chwaliło właśnie sam fakt powstania programu zazielenienia, jak również
wyraziło kilka osób takie obawy, żeby on był jakoś systematycznie realizowany, w imieniu
Klubu PiS chciałbym złożyć taki  wniosek z  prośbą do Pana Prezydenta.  Treść wniosku:
Apelujemy do Pana Prezydenta o uszczegółowienie harmonogramu programu zazielenienia
miasta Płocka o kwoty przeznaczane co roku na realizację tego programu oraz prosimy o
przeanalizowanie  możliwości  finansowych,  aby w WPF zamieścić  od 2018 roku zadanie
realizacji programu zazielenienia z kwotą minimum 1.500.000 zł co roku do 2023 r. Mam
nadzieję, że Państwo taką prośbę do Pana Prezydenta o przeanalizowanie takiej możliwości
poprą. Dziękuję.” 

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

Pani  Radna  Barbara  Smardzewska-Czmiel  powiedziała:  „Dziękuję  bardzo.  Panie
Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! O tym jak długo rozmawiamy i
dyskutujemy  o  materiale  świadczy  nasza  świadomość  potrzeby  zazielenienia  miasta,
ponieważ zieleń to jest tak oczywiste, to zielone płuca naszego miasta i musimy dbać.
Dbając o zieleń dbamy o nasze zdrowie, nasze i naszych przyszłych pokoleń. A wracając do
meritum chciałabym odnieść się do materiału. Rzeczywiście on jest bardzo obszerny, zawiera
wiele  innowacyjnych  takich  rozwiązań,  projektów,  między innymi  zielone  dachy,  zielone
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ściany, zielone przystanki, donice. Nie wszystkie te projekty i te pomysły można zrealizować
w  centrum  miasta  z  uwagi  na  infrastrukturę.  Część  przystanków  jest  ulokowana  na
betonowych powierzchniach. Natomiast zdecydowanie można te pomysły zaprezentować,
czy zrealizować na ościennych naszych osiedlach: Góry, Ciechomice, Pradolina, Trzepowo,
Winiary. Tam są doskonałe możliwości, żeby ten pomysł Pani Dyrektor wprowadzić w życie. I
chciałabym również poprosić w ramach zadrzewiania miasta o kontynuowanie posadzenia
drzew...”       

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pewnie znowu ktoś
wcisnął opcję… Jest już okej? Proszę bardzo.”

Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: „… w ciągu ulicy Kutnowskiej. Rok
czy dwa lata temu takie zadrzewienie miało miejsce od Radziwia w stronę w stronę Gór.
Skończyło mniej więcej na wysokości połowy tego odcinka od Radziwia do Gór. I prośba,
żebyście Państwo wrócili do kontynuowania tego zadrzewienia do samych granic Gór, tam po
prawej  stronie  ulicy  Kutnowskiej.  Byłby  to  taki  logiczny  ciąg  tej  inwestycji,  tego
zadrzewienia. Dziękuję bardzo.” 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję.  Ja
jeszcze tylko podsumowując tą dyskusję, jeśli Państwo pozwolicie, muszę Państwa zmartwić,
ale kwestia finansowa to niestety nie jest 1,5 mln rocznie. 1,5 mln to jest nic, tak naprawdę.
Jeżeli zechcemy i będziemy zgodni co do tego, żeby tworzyć kolejne parki, to musimy mieć
świadomość  tego,  że  to  będą dużo,  dużo,  dużo  większe  kwoty.  I  oczywiście  nie  mam
żadnego  oporu,  żeby  zagłosować  za  tym Państwa  wnioskiem,  który  przed  chwilką  był
odczytany, natomiast to żebyście Państwo mieli świadomość 1,5 mln rocznie na zazielenienie
miasta to nasze następne pokolenia tego nie zauważą. Tu są potrzebne dużo, dużo, dużo
większe  kwoty  i  chciałbym,  żebyśmy  mieli  tego  wszyscy  świadomość  w  perspektywie
zarówno budżetu miasta 2018, jak i wieloletniej perspektywy finansowej miasta Płocka na
najbliższe kilkadziesiąt lat. Ponownie Pan Rady Aleksandrowicz, proszę bardzo.”

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

Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz  powiedział: „Panie Przewodniczący, tak, oczywiście
sobie zdajemy z tego sprawę. Sam program tam przewiduje swój koszt realizacji ponad
chyba 166 milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast też chyba wszyscy sobie
zdajemy sprawę, że na dzień dzisiejszy chyba środków o takiej skali, wydaje mi się, i tak nie
mamy szans przeznaczyć nawet w rozłożeniu, nie wiem, na dziesięć lat. Dlatego myślimy, że
warto by było spróbować od czegoś zacząć, żeby ten program po prostu miał przypisane
konkretne środki finansowe przynajmniej na te kilka lat, bo w tej chwili mamy program na
papierze, a de facto nie mamy do niego żadnych środków finansowych. Dziękuję.”    

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
(niezrozumiały głos z sali) Panie Pawle, przepraszam, ale nie przewidujemy opcji ad vocem w
stosunku do gości. Nie widzę więcej zgłoszeń, Szanowni Państwo, w tym punkcie, zatem
pozostaje nam przegłosować program, który otrzymaliśmy od Pana Prezydenta. Poddaję pod
głosowanie  przyjęcie  programu  zazielenienia  miasta  Płocka.  (niezrozumiały  głos  z  sali)
Wniosek zawsze jest w drugiej część głosowany jako wnioski i uchwały. Oczywiście tylko
musi do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynąć, ale w odpowiednim momencie komisja nam to
zasygnalizuje.  (niezrozumiały  głos  z  sali)  Jest  już  wniosek?  Natomiast  głosowanie  nad
wnioskami odbywa się w drugiej części zgodnie z zapisem. Poddaję pod głosowanie przyjęcie
Programu zazielenienia miasta Płocka.  Proszę o oddanie  głosu.  Dziękuję  za głosowanie.
Proszę o podanie wyników.”  
za – 20
przeciw – 0
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wstrzymujące – 0
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Jednogłośnie
przyjęliśmy  Program  zazielenienia  miasta  Płocka.  Dziękuję  bardzo.  Przechodzimy  do
kolejnego punktu. Punkt 8: przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka.”  

Ad. pkt 8  

Pod głosowanie został poddany protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka, która
odbyła się w dniu 26.09.2017 roku. 
Do protokołu nie zgłoszono uwag.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Protokół nr XXXVI/2017 z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty.

Ad. pkt 9  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków nad projektami uchwał, które
mamy w dzisiejszej sesji. Od razu na początku pierwsza uwaga ze strony Pana mecenasa,
proszę bardzo. Do zdecydowanej większości projektów mamy jedną wspólną autopoprawkę.
Proszę bardzo, Panie mecenasie.”

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

Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowny Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! Z uwagi na to, że ukazał się tekst jednolity dwóch ustaw:
ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o powiecie, wnioskuję o to, żeby poprawić we
wszystkich tego typu projektach uchwał tam, gdzie jest ustawa o samorządzie gminnym, a
mianowicie w druku w pozycji pierwszej porządku obrad, drugiej, czwartej, piątej, siódmej,
dziewiątej, dziesiątej, jedenastej, dwunastej, trzynastej i czternastej, ósma skreślona i tam
należy wpisać Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 - to jest ustawa o samorządzie gminnym oraz
ustawa o samorządzie powiatowym w pozycji będzie trzeciej, następnie w pozycji czwartej,
piątej, w pozycji dziesiątej porządku obrad. A tam należy wpisać Dz. U. z 2017 r. poz. 1868.
Dziękuję.”  

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panu mecenasowi. Przechodzimy do pierwszych dwóch punktów, czyli punkt pierwszy druk
nr 664 - projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto
Płock na lata 2017-2039 i punkt drugi - projekt uchwały na druku nr 665 w sprawie zmiany
Uchwały  Budżetowej  Miasta  Płocka  na  rok  2017.  Ze  względu  na  zbieżną  tematykę
tradycyjnie łączę dyskusję nad tymi dwoma punktami.(...)”   
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I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach: 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na  lata
2017-2039 (druk nr 664), 

oraz
2. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2017  (druk  nr

665),

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 664 stanowi załącznik
nr14 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka  nr  2  do  projektu  uchwały  pomieszczonego  na  druku  nr  664  stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 665 stanowi załącznik
nr 16 do niniejszego protokołu. 

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

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Pierwsza  kwestia  dotyczy  opłat  za
gospodarowanie odpadami. Państwo podaliście nam w materiale, że 23 miliony wpłynie nam
z tytułu opłat, natomiast – tylko muszę sobie zajrzeć – dwadzieścia blisko sześć milionów
chyba jest kosztów, jak pamiętam, czyli nie zamykamy się w tych opłatach, wychodzimy na
stratę około 3 milionów, jak dobrze pamiętam, bo nie mogę znaleźć tego fragmentu. Proszę
mi powiedzieć pierwotnie  jak to  wyglądało  w projekcie  budżetu.  To jest  jedna kwestia.
Kolejna – rezygnujemy ze sprzedaży działek przy ulicy Szpitalnej. Zdejmujemy 2 miliony
złotych po stronie dochodów. Czy było w ogóle jakieś zainteresowanie, czy Państwo, bo ja
zrozumiałam tylko z tego tekstu, że Państwo przesuwacie to na rok przyszły, na pierwszy
kwartał. Czy nie zdążyliście dokonać tych podziałów geodezyjnych, z czego to wynika, że
przesuwamy  sprzedaż  tych  działek  na  rok  przyszły?  Następna  kwestia  to  oczywiście
zdejmowanie  tej  dużej  kwoty  z  budżetu,  trzydziestu  blisko  jeden  milionów  złotych  z
poszczególnych  inwestycji.  I  tutaj  mnie  zadziwiła  jedna  rzecz,  bo  Państwo  oczywiście
pozdejmowaliście  z  tych  inwestycji,  ale  dokładamy  na  przykład  2.200.000  do  Zarządu
Budynków Komunalnych w celu  zabezpieczenia  środków na pokrycie  kosztów mediów i
zaliczek na utrzymanie nieruchomości. To chciałabym wiedzieć, czy Państwo zaniżyliście te
kwoty, czy nie przekazaliście do Zarządu Budynków Komunalnych odpowiedniej kwoty, że
teraz nagle dokładamy te 2.200.000? I jeszcze jedna kwestia, która może w budżecie nie
stanowi jakiejś znacznej kwoty, ale interesuje mnie jaki jest wydźwięk tego programu w
związku z likwidacją niskiej emisji. Rozmawialiśmy tu przed chwileczką o zazielenieniu, a to
jest ściśle związane z tym środowiskiem. Państwo zwiększacie środki – to jest na stronie 16
uzasadnienia – zwiększacie środki o 5 tysięcy zaledwie złotych na realizację  zadań z zakresu
ochrony  powietrza  polegających  na  likwidacji  niskiej  emisji  i  w  uzasadnieniu  Państwo
piszecie, że jest to związane ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców. Jeśli jest to
związane ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców, a zwiększamy tylko o 5 tysięcy,
to chciałabym wiedzieć jak wysokie jest to zwiększenie zainteresowania i jakie są generalnie
potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, że nam brakuje tych środków, bo może te 5 tysięcy
jest  niewystarczające,  powinniśmy  tutaj  wpisać  dużo  większą  kwotę,  żeby  zaspokoić
potrzeby  mieszkańców,  którzy  chcą  zlikwidować  piece  i  stać  się  bardziej  ekologiczni  w
zakresie oddziaływania na środowisko w tym zakresie. To na razie tyle, dziękuję.” 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Andrzejowi Aleksandrowiczowi. 

Pan Radny Andrzej  Aleksandrowicz  powiedział:  „Ja  mam pytanie  do Pana Skarbnika
również w związku z tymi prawie 31 milionami środków, których nie można już w tym roku
pozyskać ze środków Unii Europejskiej. I moje pytanie dotyczy następującej kwestii. Na
początku  tego  roku  jakoś,  jeśli  dobrze  pamiętam,  była  taka  duża  akcja  medialna,
konferencje  prasowe,  Płock  na  inwestycje  100  milionów  otrzymał,  otrzyma  z  Unii
Europejskiej w 2017 roku, Pan Prezydent Nowakowski, Pan Marszałek Struzik i jeszcze parę
innych osób. I mam pytanie - ile z tych 100 milionów realnie pozyskaliśmy lub jeszcze
pozyskamy w 2017 roku? Dziękuję.” 

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

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Znaczy ja może zacznę od
tego ostatniego  pytania.  Myślę,  że  nie  chodzi  chyba o ile  pozyskamy,  tylko  ile  pewnie
wydamy, Panu Radnemu, bo pozyskaliśmy to w zasadzie, podpisaliśmy umowy na pewnie, w
tym roku, w tamtym roku pod koniec roku to było, ponad 100 milionów na obwodnicę i w
tym roku myślę, że pewnie około 100 kolejnych milionów, bo niedawno, tak, w piątek chyba
podpisywaliśmy na ponad 50 milionów na mobilność. Więc łącznie myślę, że to będzie około
100 milionów pozyskanych w tym roku. Natomiast te 30 milionów to myślę, że Pan Radny
zdaje sobie sprawę i widział w WPF, jest to przesunięcie z roku 2017 na 2018 części zadań.
Dotyczy to 18 milionów, jeśli dobrze pamiętam, środków unijnych obwodnicy, przeniesienie
na rok następny samych wydatków tak naprawdę związanych w dużej mierze z pogodą w
tym roku jaką mamy. I druga to jest ulica Łukasiewicza i ścieżki Tysiąclecia, Mickiewicza. To
jest związane z faktem, że właśnie mobilność, czyli środki na to podpisywaliśmy w piątek i
nie ma takiej możliwości, żebyśmy w tym roku byli w stanie wydać taką ilość pieniędzy. Było
to trochę długo, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych. Ten czas trwał trochę dłużej
niż  się  spodziewaliśmy.  Więc  to  jest  w  zasadzie  te  0  milionów,  o  których  mówimy.
Odpowiadając na pytanie Pani Radnej, to opłaty za gospodarowanie...”   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosimy o prąd dla
Pana Skarbnika. Proszę raz jeszcze, Panie Skarbniku.” 

Pan  Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Opłaty za gospodarowanie
odpadami  -  tak  było  od początku roku,  tu  się  nic  nie  zmieniło.  My  od początku  roku
założyliśmy tą różnicę i ta różnica jest bez zmian. Pewnie w przyszłym roku ta różnica będzie
trochę mniejsza, znaczy będzie znacznie mniejsza, może nie trochę mniejsza, ale mniejsza w
związku z tym, że umowy podpisane w tym roku na odbiór odpadów są z kwotami niższymi
niż bieżące. Jeśli chodzi o 2,2 mln tak, tutaj musimy się, krótko mówiąc, bić w piersi, nie
doszacowaliśmy głównie mediów, bo w tym 2,2 to jest około 1,8 to są media. Około miliona
było mniej niż w latach poprzednich. Natomiast drugi milion wynika z pogody jaka była w
tym roku, czyli przedłużonej zimy i większych kosztów, a z drugiej strony również z faktu, że
bardzo dużo ludzi nie płaci i to my musimy te braki uzupełniać. W tym roku to będzie pewnie
ponad 2,5 mln zł niezapłaconych czynszów, w tym mediów, przez mieszkańców budynków
socjalnych i komunalnych. I jeszcze było pytanie o niską emisję. Niska emisja, jeśli ja dobrze
pamiętam - tutaj poproszę Panią Dyrektor, jeśli bym się mylił, o poprawienie mnie - najpierw
w budżecie  pierwotnym mieliśmy  na  to  przeznaczonych  własnych  200  tysięcy  złotych,
później, jeśli  się nie mylę, dodawaliśmy około 70 tysięcy kolejnych po to, żeby właśnie
zabezpieczyć wszystkie potrzeby mieszkańców i teraz ja rozumiem, że to zwiększenie o
kolejne 5 tysięcy to jest właśnie pokrycie tych potrzeb, które zostały zgłoszone. Więcej
potrzeb na dzisiaj nie było zgłoszonych, stąd jest to 5 tysięcy, a nie dziesięć, czy piętnaście.
Natomiast też Państwo widzą w tej uchwale kolejne pieniądze na niską emisję pozyskane z
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Funduszu, tylko że będzie to po prostu... troszkę w innej formie będzie to dofinansowanie niż
środki własne. Natomiast to o co Pani pytała to są nasze własne środki te 5 tysięcy.”     

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

Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Państwo Radni! Pani Przewodnicząca, odpowiadam w zakresie działki na Szpitalnej. Po prostu
w międzyczasie jeden z sąsiadów wystąpił tam bodajże z decyzją o warunkach zabudowy i
musieliśmy wstrzymać, bo to jest pewien okres od otrzymania tej decyzji, natomiast rzutuje
ona na naszą działką i  dlatego jest to przesunięta na rok przyszły sprzedaż tej działki.
Dziękuję.”   

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

Pani Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Czy tej inny właściciel to ma coś wspólnego z
ogrodami działkowymi, czy nie, czy… (niezrozumiały głos z sali). Nie, tak, dobrze. To teraz
tak, ad vocem do wypowiedzi Pana Skarbnika. Po pierwsze, Panie Skarbniku, nie taka była
moja intencja pytania à propos o niską emisją, bo chciałam się zapytać jakie jest faktyczne
zapotrzebowanie, które wpływa do Urzędu Miasta, mówiąc o tym, czy te 5 tysięcy nie jest
niewystarczające. Ja nie mówię o tym, czy to ma być nasz wkład, czy nie nasz wkład, tylko
czy  nie  powinniśmy  generalnie  myśleć  o  zwiększeniu  i  chciałabym wiedzieć  jakie  jest
zapotrzebowanie  na  dzień  dzisiejszy,  ile  wniosków  mieszkańców  może  nie  być
zrealizowanych. A druga kwestia co do tych opłat za odpady komunalne, to jest chyba Pan w
błędzie, Panie Skarbniku, bo § 1 uchwały mówi tak, że wprowadza się następujące zmiany i
jest § 8: ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie oraz wydatki, czyli coś
musiało się zmienić skoro Państwo wprowadzacie zmiany, więc to nie jest chyba pierwotna
wersja. Dziękuję.”    

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję.  Ad
vocem Pan Skarbnik. (niezrozumiały głos z sali) To może w międzyczasie Pan Radny Tomasz
Maliszewski.”

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

Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedziała: „Panie Prezydencie, ja mam takie pytanie –
dlaczego  zdejmujemy  środki  z  budowy  łącznika  Imielnicka–Rzeczna?  Są  to  prace
przygotowawcze  50  tysięcy.  Następna  rzecz  –  modernizacja  budynku  Urzędu  Stanu
Cywilnego 18.856 zł. Co jest powodem?”  

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

Pan  Jacek  Terebus Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Te  zadania  są
przesunięte  po  prostu  na  rok  przyszły.  One  nie  znikają  z  budżetu  miasta,  tylko  są
przesunięte na rok przyszły. Dziękuję.”

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

Pan  Wojciech Ostrowski Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedział:  „Tak,  w  tej  uchwale  tak
naprawdę my wprowadzamy 777 złotych do dochodów, jeśli chodzi o odpady. Reszta się nie
zmienia w porównaniu z poprzednią uchwały. Dlatego też ja mówiłem, było pytanie Pani
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Radnej,  tak naprawdę sam początek roku,  więc tam też  mieliśmy bardzo dużą różnicę
między dochodami a wydatkami od razu zaplanowanymi w budżecie tego roku po to, żeby
tego nie robić - ja myślę, że to tłumaczyłem przy budżecie – żeby tego nie robić w trakcie
roku tak jak to było w latach poprzednich. (Pani Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „A
niska emisja, jakie jest zapotrzebowanie?”) A niska emisja, zapotrzebowanie, to ja bym
poprosił Panią Dyrektor, żeby nam odpowiedziała. Z tego co ja wiem, to nawet nie chodzi o
wkład własny, bo my te 200 tysięcy i te 70 tysięcy o których mówiłem i te 5 tysięcy, które
tutaj są, to są nasze środki, które przeznaczamy na dotacje dla osób, które wymieniają
piece. Natomiast może, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, to bym prosił Panią Majkę.”   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Mai Sysce-
Żelechowskiej Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

Pani Maja Syska-Żelechowska Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska powiedziała:
„Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Nabór o udzielenie dotacji
na  likwidację  palenisk  na  paliwo  stałe  trwa  od  początku  obecnego  roku  i  mieszkańcy
rzeczywiście  sukcesywnie  składają  do  nas  wnioski,  w różnej  formie  –  są  to  deklaracje
wstępne, wnioski takie zgodnie z uchwałą. Na dzień dzisiejszy takich pełnych kompletnych
wniosków  jest  55,  czyli  wszystkie  te  osoby,  które  złożyły  według  kolejności  zgłoszeń,
uzyskają od nas dofinansowanie. Ta kwestia 5 tysięcy to jest tylko drobiazg, brakująca kwota
do realizacji jednego z tychże wniosków. Wiele wniosków składanych przez mieszkańców jest
składana tak jakby na zaś. Oni po prostu chcą jakby mieć miejsce w kolejce o ubieganie się
o te środki, chociaż to naprawdę nie ma znaczenia, bo my i tak weryfikujemy podpisując,
przed podpisaniem umowy dotacji na ile zaawansowana jest ta, znaczy czy mieszkaniec jest
w stanie w danym roku zrealizować to przedsięwzięcie. Bo zasadą jakby korzystania z tych
środków jest to, że to przedsięwzięcie musi się zamknąć w danym roku. A w przypadku
likwidacji  pieca  na  paliwo  stałe  i  wykonaniu  przyłącza  gazowego,  to  jest  dosyć  długa
procedura uzyskania warunków technicznych, pozwolenia na budowę i tak dalej. W tej chwili,
że tak powiem kolokwialnie, obsłużymy 55 mieszkańców. Pan Skarbnik mówił również o
dotacji, którą uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu. To jest troszkę późno, bo my z tymi
pieniędzmi mamy, jakby chcemy podpisać umowę taką trójstronną, bo tu jest zupełnie inna
zasada tego programu, który realizuje Wojewódzki Fundusz z uwagi na to, że my jesteśmy,
to my ogłaszamy przetarg, my kupujemy te piece dla mieszkańców i przez pięć lat jesteśmy
właścicielem tego  pieca.  Stąd  będą  to  umowy  trójstronne.  Wielu  mieszkańców  z  tego
programu niestety wycofało się z uwagi na to, że te warunki nie odpowiadały, ale zostali,
powiedzmy,  obsłużeni  naszymi  pieniędzmi,  uchwałą  dotacyjną.  Ta  kwestia  współpracy  z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotyczy czternastu, o ile dobrze pamiętam,
modernizacji  pieców  gazowych,  czyli  tych  starszej  generacji  na  wymianę  na  piece
kondensacyjne. Jesteśmy w tej chwili na etapie zapytań ofertowych skierowanych do firm na
wybór najkorzystniejszej oferty na zakup tego pieca. To tak wygląda. (niezrozumiały głos z
sali)  Tam  jest,  tam  chyba  było  do  75%,  to  w  zależności,  tylko  że  to  jest  sam…
(niezrozumiały głos z sali) Nie u nas, nie, nie, u nas jest inna zasada. Jest 100 złotych za
likwidację pieca na paliwo stałe i 200 złotych za jeden kilowat zainstalowanej mocy, tak, nie
więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, a kosztem kwalifikowanym jest zakup i montaż
pieca w naszym programie. W Wojewódzkim Funduszu jest to tylko i wyłącznie zakup pieca.
Są trochę inne zasady. Dziękuję bardzo.”    

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Pani  Dyrektor.  Nie  widzę  więcej  zgłoszeń  ze  strony  Państwa  Radnych  w  tym punkcie,
przechodzimy zatem do kolejnego punktu.(...)”
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3. zmiany  uchwały  nr  487/XXIX/2012  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27
listopada  2012  r.  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 653),

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka zgłoszona na początku punktu
9 przez Pana Romana Wróblewskiego radcę prawnego. 

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

Pan  Roman  Wróblewski  radca  prawny  powiedział:  „Chciałem  tylko  potwierdzić
autopoprawkę, którą Państwo otrzymaliście na piśmie. Dziękuję.”
(autopoprawka stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu) 

4. zmiany uchwały nr 511/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca
2017  roku  w  sprawie  określenia  zadań  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 (druk nr 654),

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka zgłoszona na początku punktu
9 przez Pana Romana Wróblewskiego radcę prawnego.

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 2018 rok” (druk nr 655),

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka zgłoszona na początku punktu
9 przez Pana Romana Wróblewskiego radcę prawnego.

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

Pan Roman  Siemiątkowski  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Szanowni  Państwo!  W  2017  roku  w  Płocku  jest
zarejestrowanych 358 organizacji pozarządowych. Z tej liczby aktywnych jest około 250, w
tym  między  innymi  130  organizacji  uczestniczyło  w  konkursach  ogłaszanych  przez
Prezydenta  Miasta  Płocka  na  realizację  zadań  publicznych,  48  organizacji  korzystało  z
doradztwa oraz uczestniczyło w szkoleniach organizowanych przez Centrum ds. Organizacji
Pozarządowych, 29 organizacji uczestniczyło w konsultacjach społecznych organizowanych
przez  Urząd  Miasta  Płocka  i  29  organizacji  brało  udział  w  tworzeniu  dokumentów
programowych  i  strategicznych  tworzonych  przez  Gminę-Miasto  Płock.  Konieczność
uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  Gminy-Miasto  Płock  z  organizacjami
pozarządowymi  wynika  z  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie.
Ponadto program realizuje zapisy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022
roku, gdzie istotną rolę odgrywają organizacje pozarządowe jako ważny czynnik zwiększania
poziomu aktywności  obywatelskiej,  a także Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy
Gminy-Miasto  Płocka  z  organizacjami  pozarządowymi  na  lata  2016-2020,  który  jest
dokumentem realizującym wymóg informowania o planowanych kierunkach współpracy  w
sferach działalności pożytku publicznego i przedstawia cele strategiczne i zasady współpracy
z organizacjami pozarządowymi do roku 2020. Głównym celem programu współpracy jest
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budowanie  partnerstwa między miastem a  organizacjami  oraz  efektywne wykorzystanie
społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta. Program współpracy
określa cele strategiczne poprzez które realizowany będzie cel główny współpracy. Są to:
partnerska  współpraca  pomiędzy  miastem  i  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie
tworzenia polityk publicznych, podniesienie efektywności współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi  w  zakresie  realizacji  zadań  publicznych,  kształtowanie  społeczeństwa
obywatelskiego  poprzez  tworzenie  warunków  do  społecznej  aktywności.  Każdy  z  celów
strategicznych jest rozpisany na cele szczegółowe, których jest bardzo dużo i pozwólcie
Państwo, że nie będę ich teraz wymieniał. Kolejnym elementem programu współpracy na
2018  rok  są  zasady  takie  jak  zasada  suwerenności  stron,  partnerstwa,  pomocniczości,
jawności, efektywności i uczciwej konkurencji oraz formy współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi. Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej to
głównie wspieranie lub powierzanie realizacji zadań poprzez ogłaszanie otwartych konkursów
ofert  oraz  udzielanie  dotacji  na  zadania  o  charakterze  lokalnym  lub  regionalnym.  W
bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe przeznaczono około 10,6 mln złotych. Współpraca pozafinansowa
miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się w szczególności w ramach podmiotów
opiniodawczo-doradczych, w tym Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Płockiej
Rady Seniorów, Komisji Dialogu Obywatelskiego, - aż osiem komisji - Płockiej Rady Sportu,
Miejskiej  Rady  Rynku  Pracy,  Miejskiej  Społecznej  Rady  ds.  Osób  Niepełnosprawnych,
Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Miejskiej  Komisji
Architektoniczno-Urbanistycznej, Płockiego Komitetu Rewitalizacji, komisji  działającej przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jest pięć takich komisji. Miasto w zakresie realizacji
zadań własnych może zawierać porozumienia o pozafinansowej współpracy z organizacjami
pozarządowymi.  Miasto  może  -  i  z  tego  przywileju  korzystamy  –  inicjować,  tworzyć  i
uczestniczyć  w  formalnych  albo  nieformalnych  partnerstwach,  w  których  biorą  udział
organizacje  pozarządowe  w  celu  wspólnego  działania  na  rzecz  społeczności  lokalnej.
Ważnym zadaniem programu współpracy jest określenie priorytetowych zadań publicznych.
Program współpracy na 2018 rok wskazał je w 27 sferach działalności pożytku publicznego,
między innymi takich jak: pomoc społeczna, integracja i reintegracja zawodowa, działalność
na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,  ochrona  i  promocja  zdrowia,  przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz seniorów, nauka, szkolnictwo
wyższe,  edukacja  i  wychowanie,  kultura,  sztuka,  ochrona  dóbr  kultury  i  dziedzictwa
narodowego,  wspieranie  i  upowszechnianie  kultury  fizycznej,  turystka  i  krajoznawstwo,
ekologia, ochrona zwierząt i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo
publiczne, promocja i organizacja wolontariatu, rewitalizacja, udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej.  Wieloletni  Program  Rozwoju  Współpracy  Gminy-Miasto  Płock  z  organizacjami
pozarządowymi  na lata 2016-2020 określił wskaźniki w oparciu o które prowadzona będzie
ocena  rocznego  programu  współpracy.  Program  na  2018  rok  zawiera  wskaźniki
monitorowania  jego  realizacji  dla  każdego  z  trzech  celów  strategicznych.  Zgodnie  z
wymogiem  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  w  programie
współpracy  zostały  określone:  tryb  i  zasady  działania  komisji  konkursowych,  których
zadaniem jest opiniowanie ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta
Miasta Płocka. Dziękuję.”            

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania do tego materiału? Nie widzę, dziękuję,
przechodzimy do kolejnego punktu.(...).”

6. nadania imienia Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku (druk nr 656),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 656.
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7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. św. Wojciecha (druk nr 657), 

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka zgłoszona na początku punktu
9 przez Pana Romana Wróblewskiego radcę prawnego.

  

8. uchwalenia  Programu  zwalczania  barszczu  Sosnowskiego  (Heracleum
sosnowskyi) na terenie Gminy-Miasto Płock (druk nr 659),

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka zgłoszona na początku punktu
9 przez Pana Romana Wróblewskiego radcę prawnego.

9. zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (druk nr 660), 

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka zgłoszona na początku punktu
9 przez Pana Romana Wróblewskiego radcę prawnego.

10.wyrażenia  zgody  na  zamianę  nieruchomości  stanowiących  własność
Gminy-Miasto Płock: zabudowaną działkę nr 364/1 oraz niezabudowaną
działkę  nr  364/2  położone  w Płocku  przy  ul.  3-go  Maja,  zabudowane
działki  nr  387/4,  nr  390/4  położone  w  Płocku  przy  al.  Roguckiego,
zabudowaną działkę nr 873/14 oraz część zabudowanej działki nr 873/13
położone w Płocku przy ul. Sienkiewicza, część niezabudowanej działki nr
873/20  położonej  w  Płocku  przy  ul.  Harc.  Antolka  Gradowskiego  na
nieruchomości  stanowiące  własność  osoby  prawnej:  niezabudowane
działki  nr  469/4,  nr  470/6  położone  w  Płocku  przy  ul.  Kazimierza
Wielkiego,  zabudowaną  działkę  nr  394/2  położoną  w  Płocku  przy  ul.
Kazimierza Wielkiego, niezabudowane działki nr 609/1, 609/2 położone
w Płocku przy ul. Andrzeja Drętkiewicza (druk nr 661),

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka zgłoszona na początku punktu
9 przez Pana Romana Wróblewskiego radcę prawnego.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Czy do tego
dokumentu jakieś pytania, wątpliwości ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Dziękuję.
Przechodzimy do kolejnego punktu – punkt 12. (niezrozumiałe głosy z sali) Teraz już widzę.
Czy państwo przycisnęliście dopiero teraz czy…? (niezrozumiałe głosy z sali) W takim razie
jest spora zwłoka czasowa pomiędzy tym jak Państwo wciskacie a ja mam podgląd na
pulpicie. W takim razie wracamy do dyskusji i jako pierwszy Pan Przewodniczący Michał
Twardy.” 

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

Pan Radny  Michał Twardy  powiedział: „Panie Przewodniczący, dziękuję. Ja mam jedną
prośbę do Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, aby gdy temat omawiany jest, czy
jest,  w planie  prac Komisji  Gospodarki  Komunalnej  dany temat jest,  to prosiłbym, aby
przedstawiciel  Urzędu  Miasta,  czy  wydziału,  który  przygotowuje  te  materiały,  był  na
posiedzeniu  Komisji  Gospodarki.  To  jest  prośba  nie  tylko  moja,  ale  również  wszystkich
członków Komisji Gospodarki Komunalnej. Niestety nie było przedstawiciela Pana Prezydenta
i nie mogliśmy dowiedzieć się więcej na temat projektu tej uchwały. Dziękuję.”

41



Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Potwierdzam. Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa.”  

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A ja mam jeszcze prośbę, żebyśmy kompleksowo
byli  obsługiwani,  jeśli  chodzi  o  tego  typu projekty  uchwał,  nie  tylko  numer  działki,  bo
musimy wchodzić w Geoportal i go szukać, tylko chcielibyśmy mapkę, która powinna być
załączona do tej uchwały albo przedstawić nam tą mapkę dokładnie z umiejscowieniem,
gdzie znajduje się dana działka,  bo tu jest kilka działek,  które zamienia się i  de facto
oczywiście Pan Dyrektor nam tłumaczył wczoraj na komisji, ale trudno tak to zobrazować
mówiąc, lepiej pokazać. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy ktoś
z  Państwa  jeszcze  jakieś  pytania,  wątpliwości  do  tego  punktu?  Nie  widzę,  dziękuję,
przechodzimy do kolejnego punktu.(….)”
   

11.określenia  wzorów  formularzy  dotyczących  podmiotu  i  przedmiotu
opodatkowania  niezbędnych  do  wymiaru  i  poboru  podatku  od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (druk nr 662A),

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka zgłoszona na początku punktu
9 przez Pana Romana Wróblewskiego radcę prawnego.

12.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 663),

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka zgłoszona na początku punktu
9 przez Pana Romana Wróblewskiego radcę prawnego.

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

Pani Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Ja mam pytanie – co przyświecało inicjatorom
tego projektu uchwały, bo oczywiście w innych pozycjach mamy kilkugroszowe zwiększenia
podatku, natomiast w jednej pozycji jest aż o 14 groszy zwiększenie podatku od budynków
pozostałych o powierzchni  powyżej  12 m2.  Gdybym mogła poprosić osobę,  która jakby
odpowiada  za  ten  materiał  merytorycznie,  co  przyświecało  inicjatorom  takiej  znacznej
podwyżki.”

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

Pan Radny Michał Twardy powiedział: „Panie Przewodniczący, tu pytanie głównie pewnie do
Pana Skarbnika. Chciałbym się zorientować, jeśli chodzi o przyszły rok, o ile wzrośnie – że
tak powiem – przychód dla Urzędu Miasta po podniesieniu tych podatków o te poszczególne
niby małe kwoty, ale jaki będzie wzrost całej tej kwoty, jeśli chodzi w porównaniu do 2017
roku?”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej pytań ze strony Państwa Radnych. Zatem czekamy na odpowiedź. Pan
Skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę 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: „To znaczy odpowiadając na
drugie pytanie – mówimy tu o wzroście o kilkaset tysięcy złotych, niecały milion, ponieważ
największe wpływy jednak są z pozycji ostatniej, którą Państwo mają w uzasadnieniu, czyli z
podatku od budowli. Natomiast tutaj ten wzrost, znaczy my tak naprawdę podwyższaliśmy
głównie o ten wskaźnik, czyli o ten 1,9%. W tym wypadku rzeczywiście jest troszkę więcej.
Powiem prawdę, że spróbuję się zorientować i odpowiem jeszcze na sesji, dobrze, z czego
wynika tutaj ten wzrost większy niż te 2%.”

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

Pani Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Tylko ja nie rozumiem jednego, bo oczywiście
okej,  Państwo  mówicie,  że  nie  więcej  niż  1,9%,  tylko  ustawodawca  mówi  o  stawkach
maksymalnych. Przecież my nie musimy dążyć do tej stawki maksymalnej. Te stawki mogły
zostać na podobnym poziomie, który obowiązywał w roku ubiegłym, znaczy w tym, który
mamy, przepraszam, bo teraz odnosimy się do stawek już na przyszły rok. Dziękuję.”    

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

Pan  Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Jak Pani Radna widzi, nie
idziemy po stawkach maksymalnych w wielu wypadkach, natomiast wydawało się, że wzrost
o 1,9% w tych pozycjach, gdzie naprawdę nie są to istotne wielkości, nie jest tak duży i
dostosowanie się, czyli tak naprawdę mamy na dzisiaj proporcjonalnie takie same różnice
między stawką maksymalną a stawką tą, którą my proponujemy i ta stawka tutaj wynika
dokładnie z tego przeliczenia, bo ja w międzyczasie sobie przeliczyłem, przepraszam, więc to
7,30 to jest po prostu wzrost o 1,9% tak jak w pozostałych wzrostach.” 

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

Pani Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Dziękuję. Tylko, Panie Skarbniku, ja oczywiście
rozumiem Pana uzasadnienie, tylko jak mniemam, nie jesteśmy w roku wyborczym, bo w
roku wyborczym będziemy mieli zero procent podwyżek, bo przypomnę tylko Panu jak Pan
Prezydent w 2014 roku przygotowywał kwotę opłat za wodę, wtedy mogliśmy mieć zero
procent podwyżki, natomiast były lata, kiedy te podwyżki były, przekraczały nawet 20%. I
stąd jakby nie do końca rozumiem, bo my toczymy bój o milion złotych. Nie wiem jaka jest
skala, też chciałabym wiedzieć, gdyby ktoś mógł jeszcze wcześniej nas poinformować jaka
jest  skala  osób,  które  posiadają  takie  budynki  przekraczające  12  m2,  jakiej  to  grupy
mieszkańców dotyczy i dlaczego tak znacznie podwyższamy akurat w tej pozycji.”   

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

Pan  Wojciech  Ostrowski Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedział:  „Znaczy  ja  nie  bardzo
rozumiem  stwierdzenie:  znacznie  podwyższamy.  Podwyższamy  dokładnie  tyle  samo  co
innym, Pani Radna, czyli o 1,9%. To nie ma znaczenia, czy to jest 14 groszy. Jeżeli ktoś płacił
złotówkę i podwyższamy mu o 2%, to płaci 2 grosze więcej. Jeżeli płacił 10 zł i podwyższamy
o 2%, to płaci 20 groszy więcej. To jest matematyka, nic więcej.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 14, projekt uchwały na
druku numer... (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A dostanę odpowiedź jakiej
to grupy mieszkańców dotyczy?”). Czy będziemy mieli, Panie Skarbniku,  na sesji możliwość
takiej odpowiedzi uzyskania? (z sali Pan Wojciech Ostrowski powiedział: „Ja postaram się
wyciągnąć, natomiast nie jestem pewien, czy odpowiem w ciągu pół godziny, czy godziny.
Spróbujemy to wyciągnąć.”) Rozumiemy. Jeżeli się nie uda w trakcie sesji, to pewnie Pani
Przewodnicząca by prosiła i wszyscy byśmy prosili o taką informację przynajmniej w takim
terminie, jeżeli to będzie możliwe. (z sali Pan Wojciech Ostrowski powiedział: „To znaczy
chodzi o ilość osób czy o...”; Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Mieszkańców.”; Pan
Wojciech Ostrowski powiedział: „Ilość, jak rozumiem mieszkańców, tak?”; Pani Radna
Wioletta Kulpa powiedziała: „Tak, dokładnie.”) Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu.
(...)”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dobrze,
przechodzimy do kolejnego punktu.(...)”

13.skargi  Pani  Pauliny  Szczepańskiej  z  dnia  26.05.2017 r.  na  działalność
Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 3 w Płocku (druk nr 652).  

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka zgłoszona na początku punktu 9
przez Pana Romana Wróblewskiego radcę prawnego.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „(…)  Proszę
Państwa, mamy dobry czas, w takim razie przechodzimy do drugiego etapu – głosowanie
nad zgłoszonymi  wnioskami  i  projektami  uchwał.  Tradycyjnie  będę mówił  tylko  numery
druków, będzie szybciej i sprawniej. Czy jesteście Państwo gotowi do głosowania? W takim
razie rozpoczynamy.”  

II  etap  –  głosowanie  nad  zgłoszonymi  wnioskami  i  projektami
uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na  lata
2017-2039 (druk nr 664), 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Poddaję  pod
głosowanie, w pierwszej kolejności, projekt uchwały na druku nr 664 z autopoprawkami.
Proszę o umożliwienie pulpitów do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie
poprzez wybór jednej z z trzech opcji wyświetlonych na monitorach. Dziękuję za głosowanie.
Proszę o podanie wyników.” 
Wynik głosowania:
za - 12
przeciw - 0
wstrzymujące - 6
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dwanaście na tak
przy sześciu wstrzymujących uchwała została podjęta. (z sali Pan Radny  Tomasz Korga
powiedział: „Nie można było głosować.”) Widzę, dosyć dużo osób nie brało udziału w tym
głosowaniu, aczkolwiek niektórych nie widzę na sali, więc pewnie jest to prawdziwe, ale
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pewnie Pan Przewodniczący też nie mógł. Dobrze, w takim razie powtarzamy to głosowanie.
Bardzo proszę wszystkich Państwa o odpowiednio też mocne naciśnięcie tych pulpitów. To
jest nieraz również problem techniczny. Ponawiamy głosowanie nad drukiem numer 664 z
autopoprawkami. Czekamy na powtórne wyświetlenie pulpitów do głosowania. (z sali Pan
Jan Gawryłkiewicz  z obsługi  technicznej:  „Jest  taka prośba do Państwa, którym się  nie
wyświetliły  przyciski  do głosowania -  spróbujcie  z  lewej  strony nacisnąć wtedy przycisk
głosowanie i wywołać ręcznie te przyciski, powinno się to udać.”) Powracamy do pierwszego
głosowania, gdyż nie wszyscy radni mieli skuteczną możliwość głosowania, czyli głosujemy
nad  uchwałą  na  druku  664.  Ponawiamy  głosowanie  nad  drukiem  664.  Macie  Państwo
wyświetlone pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech
wyświetlonych opcji. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. Trzynaście na tak,
dziewięć wstrzymujących. Tym razem widzę, że chyba wszyscy, którzy są na sali zagłosowali.
Uchwała została przyjęta.”    
Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 0
wstrzymujące - 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 640/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku w
sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2017-2039
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

2. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2017  (druk  nr
665),

Pod  głosowanie  został  poddany  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  665  (z
autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za - 12
przeciw - 0
wstrzymujące - 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 641/XXXVII/2017  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  24  października  2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017  stanowi  załącznik nr 19  do
niniejszego protokołu.

3. zmiany  uchwały  nr  487/XXIX/2012  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27
listopada  2012  r.  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 653),

Pod  głosowanie  został  poddany  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  653  (z
autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za - 21
przeciw - 0 
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 642/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w
sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka stanowi
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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4. zmiany uchwały nr 511/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca
2017  roku  w  sprawie  określenia  zadań  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 (druk nr 654),

Pod  głosowanie  został  poddany  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  654  (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 643/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 511/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku w
sprawie  określenia  zadań  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  przeznaczenia  na  nie
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 stanowi
załącznik nr 21 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 2018 rok” (druk nr 655),

Pod  głosowanie  został  poddany  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  655  (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 644/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 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 2018 rok”
stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

6. nadania imienia Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku (druk nr 656),

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 656. 
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 645/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku w
sprawie  nadania imienia Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku  stanowi  załącznik nr 23  do
niniejszego protokołu.

7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. św. Wojciecha (druk nr 657),

Pod  głosowanie  został  poddany  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  657  (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 22
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przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 646/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku w
sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock,
położonej w Płocku przy ul. św. Wojciecha  stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

8. uchwalenia  Programu  zwalczania  barszczu  Sosnowskiego  (Heracleum
sosnowskyi) na terenie Gminy-Miasto Płock (druk nr 659),

Pod  głosowanie  został  poddany  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  659  (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 647/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku w
sprawie uchwalenia Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na
terenie Gminy-Miasto Płock stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

9. zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (druk nr 660), 

Pod  głosowanie  został  poddany  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  660  (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 648/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku w
sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  stanowi  załącznik  nr  26  do
niniejszego protokołu.

(z sali  Pan  Tomasz Kominek powiedział:  „Przepraszam, proszę o minutę przerwy w
związku z tym, że mi w ogóle to nie działa.”)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „A tak, widzę że
Pan  Radny  nie  głosował,  tak,  dobrze,  wstrzymujemy  w  takim  razie  na  chwilkę
przynajmniej głosowanie, aczkolwiek żadne z tych głosowań nie było, że tak powiem,
jednym  głosem,  więc  chyba  nie  musimy  ich  powtarzać,  ale  przynajmniej,  żeby
technicznie można było sprawdzić. (niezrozumiałe głosy z sali) Dobrze, próbujemy dalej.”

10.wyrażenia  zgody  na  zamianę  nieruchomości  stanowiących  własność
Gminy-Miasto Płock: zabudowaną działkę nr 364/1 oraz niezabudowaną
działkę  nr  364/2  położone  w Płocku  przy  ul.  3-go  Maja,  zabudowane
działki  nr  387/4,  nr  390/4  położone  w  Płocku  przy  al.  Roguckiego,
zabudowaną działkę nr 873/14 oraz część zabudowanej działki nr 873/13
położone w Płocku przy ul. Sienkiewicza, część niezabudowanej działki nr
873/20  położonej  w  Płocku  przy  ul.  Harc.  Antolka  Gradowskiego  na
nieruchomości  stanowiące  własność  osoby  prawnej:  niezabudowane
działki  nr  469/4,  nr  470/6  położone  w  Płocku  przy  ul.  Kazimierza
Wielkiego,  zabudowaną  działkę  nr  394/2  położoną  w  Płocku  przy  ul.
Kazimierza Wielkiego, niezabudowane działki nr 609/1, 609/2 położone
w Płocku przy ul. Andrzeja Drętkiewicza (druk nr 661),
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Pod  głosowanie  został  poddany  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  661  (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 15
przeciw - 0
wstrzymujące - 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 649/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku w
sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto
Płock: zabudowaną działkę nr 364/1 oraz niezabudowaną działkę nr 364/2 położone w Płocku
przy ul.  3-go Maja,  zabudowane działki  nr  387/4,  nr  390/4 położone w Płocku przy al.
Roguckiego,  zabudowaną  działkę  nr  873/14  oraz  część  zabudowanej  działki  nr  873/13
położone w Płocku przy ul. Sienkiewicza, część niezabudowanej działki nr 873/20 położonej w
Płocku przy ul. Harc. Antolka Gradowskiego na nieruchomości stanowiące własność osoby
prawnej: niezabudowane działki nr 469/4, nr 470/6 położone w Płocku przy ul. Kazimierza
Wielkiego, zabudowaną działkę nr 394/2 położoną w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego,
niezabudowane działki nr 609/1, 609/2 położone w Płocku przy ul. Andrzeja Drętkiewicza
stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

11.określenia  wzorów  formularzy  dotyczących  podmiotu  i  przedmiotu
opodatkowania  niezbędnych  do  wymiaru  i  poboru  podatku  od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (druk nr 662 A),

Pod  głosowanie  został  poddany  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  662  (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 650/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku w
sprawie  określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i  poboru podatku od nieruchomości,  podatku rolnego i  podatku
leśnego stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

12.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 663),

Pod  głosowanie  został  poddany  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  663  (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 9
przeciw - 13
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała nie została przyjęta.

13. skargi  Pani  Pauliny  Szczepańskiej  z  dnia  26.05.2017  r.  na  działalność
Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 3 w Płocku (druk nr 652). 

Pod  głosowanie  został  poddany  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  652  (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 10
przeciw - 1
wstrzymujące - 10
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 651/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku w
sprawie  skargi Pani Pauliny Szczepańskiej z dnia 26.05.2017 r. na działalność Dyrektora
Miejskiego Żłobka nr 3 w Płocku stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrnęliśmy do
końca, jeśli chodzi o uchwały. Teraz jeszcze chyba mamy jeden wniosek, zatem oddaję głos
Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę bardzo.(...)”

Pan Radny  Artur Kras, członek Komisji Uchwał i Wniosków powiedział: „Wniosek Klubu
Radnych Prawa i Sprawiedliwości, składający Andrzej Aleksandrowicz. Wniosek zgłoszony
podczas obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 24.10.2017 r. o następującej treści:
Apelujemy do Pana Prezydenta o uszczegółowienie harmonogramu Programu zazielenienia
miasta Płocka o kwoty przeznaczane co roku na realizację tego programu oraz prosimy o
przeanalizowanie możliwości finansowych, aby w WPF zamieścić od 2018 r. zadanie realizacji
programu zazielenienia z kwotą minimum 1.500.000 zł co roku do roku 2023 r.” 
(załącznik nr 30 do niniejszego protokołu)

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję  za
odczytanie. Poddaję pod głosowanie wniosek odczytany przez Komisję Uchwał i Wniosków. (z
sali Pan Jan Gawryłkiewicz z obsługi technicznej: „Sekundę.”) Jeszcze technicznie musimy
troszeczkę poczekać na pojawienie się pulpitu do głosowania. I to chyba będzie ostatnie
głosowanie. (z sali Pan Jan Gawryłkiewicz z obsługi technicznej: „Tylko numer druku bym
poprosił do którego to jest.”) To było bez druku, to było do punktu, powiązane z punktem
siódmych z tych dużych wstępnych materiałów. Punkt 7 – Program zazielenia miasta, czyli to
będzie  wniosek  związany  poniekąd  z  Programem zazielenia  miasta.  Jeszcze  chwilkę  to
potrwa. (z sali  Pan Jan Gawryłkiewicz z obsługi technicznej: „Już możemy.”) Poddaję, w
takim razie,  wniosek pod głosowanie.  Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie  poprzez
wybór jednej z trzech opcji wyświetlonych na monitorach. Dziękuję za głosowanie. Proszę o
podanie wyników.”    
Wynik głosowania:
za - 20
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
Wniosek został przyjęty. 
Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dwadzieścia na
tak.  Wniosek  przeszedł  jednogłośnie.  Jesteśmy  zgodni  co  do  tego,  zgodnie  zresztą  z
dyskusją, którą mieliśmy w trakcie tego materiału. Szanowni Państwo, za nami etap II –
głosowanie. Przed nami sprawozdania. Uda nam się dzisiaj chyba dzisiaj popracować bez
przerwy. Punkt 10: sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady
Miasta Płocka. Prosimy bardzo, Panie Prezydencie.”     

Ad. pkt 10  

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca  Prezydenta  przedstawił  sprawozdanie  Prezydenta
Miasta  Płocka za okres od 27.09.2017 r. do 23.10.2017 r. Poinformował, że:

Pan   Andrzej Nowakowski   Prezydent Miasta Płocka:  
• uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej

Szkole Zawodowej w Płocku,
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• wziął udział w uroczystych obchodach 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Płocku
(wspólnie  z  Panem  Romanem  Siemiątkowskim  Zastępcą  Prezydenta  Miasta
Płocka),

• spotkał  się  z  Radą  Mieszkańców  Osiedla  Skarpa  i  Radą  Mieszkańców  Osiedla
Łukasiewicza,

• wziął  udział  w  konferencji  Od  pomysłu  do  realizacji,  na  temat  funduszy
europejskich zorganizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych, która miała miejsce w auli PWSZ w Płocku,

• spotkał  się  z  dyrektorem  zakładu  CNH  Panem  Wojciechem  Michalskim  oraz
prokurentem spółki i szefem kadrowym Panem Pawłem Tomaszewskim,

• wziął udział w V edycji Płockich Targów Seniora,
• uczestniczył w Kongresie Miast Sportowych w Toruniu oraz w Kongresie Transportu

Publicznego w Warszawie,
• był  obecny na uroczystym otwarciu Festiwalu Themersonów w Muzeum Żydów

Mazowieckich w Płocku,
• wziął  udział  w  konferencji  prasowej  podczas  której  przekazano  specjalistyczny

sprzęt  zakupiony  przez  Fundację  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  dla
Oddziału  Pediatrycznego  Szpitala  Świętej  Trójcy  oraz  wyspecjalizowany  sprzęt
diagnostyczny,

• wręczał  nagrody  pracownikom  pedagogicznych  samorządowych  placówek
oświatowo-wychowawczych  podczas  uroczystości  z  okazji Dnia  Edukacji
Narodowej,

• spotkał  się  przedstawicielami  Deutsches  Polen-Institut  w  Darmstadt,
odwiedzającymi partnerskie miasto Płock,

• w ramach projektu Z urzędem na Ty  spotykał się z młodzieżą z płockich szkół
ponadgimnazjalnych,

• wziął udział w  kolejnej edycji zjazdu rowerzystów pod nazwą Płock na rowery,
• podpisał  umowę  na  dofinansowanie  projektu  Rozwój  systemu  zrównoważonej

mobilności  miejskiej  na  terenie  Obszaru  Funkcjonalnego  Miasta  Płocka,  co
oznacza, że będzie nowa ulica Łukasiewicza, nowe wiaty przystankowe, autobusy i
ścieżki rowerowe,

• uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Budowlanych,
• spotkał się z przedszkolakami z Przedszkola Entliczek Pętliczek,
• przyjmował interesantów;

Pan   Roman Siemiątkowski   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• uczestniczył w inauguracji roku szkolnego szkół katolickich,
• brał udział w konferencji o uzależnieniach, zorganizowanej przez Wydział Zdrowia i

Spraw Społecznych Urzędu Miasta,
• w imieniu Prezydenta otworzył konferencję naukową Bibliotekarz nowej generacji,
• podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej

wręczył nagrody za najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku
akademickim 2016/2017, przyznane przez Prezydenta Miasta Płocka w  XII edycji
konkursu Dyplom dla Płocka,

• był obecny na testach podczas Dni Talentu Akademii Młodych Orłów,
• uczestniczył w mszy świętej  w ramach obchodów XVII Dnia  Papieskiego,
• wręczał medale za długoletnie pożycie małżeńskie Złote Gody,
• reprezentował  Prezydenta  Miasta  Płocka  podczas  uroczystości  obchodów  XI

Ogólnopolskiego  Dnia  Ratownictwa  Medycznego  i  Jubileuszu  20-lecia  SP  ZOZ
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku;

Pan   Piotr Dyśkiewicz   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• uczestniczył w VIII Kongresie Mobilności Aktywnej w Gdańsku,
• uczestniczył w konferencji Diver City3 - Festiwal Miast we Wrocławiu,
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• był  obecny  na  uroczystości  obchodów  XI  Ogólnopolskiego  Dnia  Ratownictwa
Medycznego  i  Jubileuszu  20-lecia  SP  ZOZ  Wojewódzkiej  Stacji  Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,

• wziął udział w konferencji kończącej projekt pn.:  „Platforma e-usług MWOMP” w
ramach  Priorytetu  II  „Wzrost  e-potencjału  Mazowsza”,  Działanie  2.1.  E-usługi,
Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

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

Pan   Jacek Terebus   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• spotkał się z mieszkańcami ulicy Swojskiej,
• spotykał się z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Gminą-Miasto Płock,
• brał udział w zespole ds. planowania inwestycji miejskich,
• uczestniczył w spotkaniu z architektami,
• spotykał się z mieszkańcami Płocka w sprawie prowadzonych oraz planowanych

inwestycji i  remontów na terenie Miasta Płocka,
• uczestniczył w szkoleniu PPP w Warszawie.

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do sprawozdania Pana Prezydenta?
Nie  widzę.  Dziękuję.  Przechodzimy  do  kolejnego  punktu.  Punkt  11:  sprawozdanie
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta.”

Ad. pkt 11  

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

• podpisywał uchwały po poprzedniej Sesji Rady Miasta Płocka,
• 27.09.2017 r. był organizatorem i gospodarzem spotkania prezydium Rady Miasta

Płocka  z  Przewodniczącymi  Klubów  Rady  Miasta  Płocka  i  Przewodniczącymi
lokalnych  struktur  partii  politycznych  (tematem  spotkania  były  najważniejsze
sprawy  dla  Płocka,  zwłaszcza  tematy  związane  z  zewnętrzną  infrastrukturą
komunikacyjną, to jest drogą ekspresową S10 i linią kolejową do Płocka),

• uczestniczył  w  uroczystych  inauguracjach  roków  akademickich  w  Politechnice
Warszawskiej Filia w Płocku 6.10.2017 r., w Wyższym Seminarium Duchownym
10.10.2017 r. i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 13.10.2017 r.,

• 12.10.2017 r.  brał  udział  w promocji  książki  „Mocarz  ducha” (jest  to  biografia
pierwszego Prezydenta Miasta Płocka w III RP śp. Andrzeja Drętkiewicza),

• 15.10.2017  r.  brał  udział  w  uroczystej  mszy  świętej  w  kościele  w  Imielnicy,
poświęconej środowiskom niepełnosprawnym,

• 19.10.2017  r.  był  organizatorem  i  gospodarzem  spotkania  dotyczącego
kluczowych  dla  Płocka  inwestycji  infrastrukturalnych  (Przewodniczący
poinformował,  że  z  dwumiesięcznym  wyprzedzeniem  zaprosił  na  spotkanie
parlamentarzystów  z  naszego  okręgu  wyborczego,  Wojewodę  Mazowieckiego,
Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Płocka i oprócz Przewodniczącego i
Prezydenta  na  spotkanie  przybyły  tylko  dwie  z  zaproszonych osób:  Pani  Poseł
Elżbieta  Gapińska  i  w  imieniu  Pana  Posła  Marka  Opioły  jego  asystentka  Pani
Natalia Baryła),

• 20.10.2017 r. uczestniczył w Dniu Budowlanych,
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• 21.10.2017 r.  był  na  premierze sztuki  „Wróg ludu”  Henryka Ibsena w Teatrze
Dramatycznym w Płocku, 

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

Pani   Małgorzata Struzik   Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka:
• uczestniczyła  w pracach organów statutowych Rady Miasta Płocka i  w pracach

Rady Mieszkańców Osiedla Zielony Jar,
• przyjmowała interesantów, 
• 6.10.2017  r.  uczestniczyła  w  uroczystej  inauguracji  roku  akademickiego  w

Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku,
• 15.10.2017 r. brała udział we mszy świętej w intencji osób niepełnosprawnych,

odprawianej w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Imielnicy,
• 17.10.2017 r. przeprowadziła pogadankę na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu

drogowym dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego
Przyjaciół z oddziałami integracyjnymi w Płocku,

• 20.10.2017 r.  uczestniczyła w konferencji  kończącej projekt „Platforma e-usług
MWOMP” w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1.
E-usługi,  Poddziałanie  2.1.1  E-usługi  dla  Mazowsza  z  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;       

Pan   Wojciech Hetkowski   Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:
• brał  udział  w  inauguracji  nowego  roku  akademickiego  w  Filii  Politechniki

Warszawskiej w Płocku, 
• brał udział w uroczystej promocji książki poświęconej byłemu Prezydentowi Płocka

Andrzejowi Drętkiewiczowi,
• brał udział udział w uroczystym rozpoczęciu zajęć treningowych Akademii Młodych

Orłów PZPN i UM,
• przyjmował interesantów, 
• brał udział w pracach komisji Rady Miasta Płocka;

Pan   Tomasz Korga   Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:
• uczestniczył w pracach komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka,
• przyjmował interesantów,
• przygotowywał wspólnie dzisiejszą sesję. 

Pan Radny  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
Państwu Przewodniczącym za aktywny udział. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych
do tych  sprawozdań?  Nie  wiedzę.  Dziękuję.  Przechodzę  do  kolejnego  punktu.  Punkt  12:
interpelacje i zapytania radnych.”  

Ad. pkt 12  

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

Pan  Wojciech  Hetkowski Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Chciałbym złożyć interpelację w związku z realizacją
budowy ulicy Harcerskiej. Ja rozumiem, że problemy, które budziły tyle emocji na sesji w
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dyskusji  Pana Prezydenta  Jacka Terebusa z  Panem Radnym Szpakowiczem jakby zostały
wyjaśnione, natomiast chciałbym poprosić o jedną rzecz, żeby jednak dokonać jeszcze jednego
spojrzenia na realizację tej ulicy. Jest tam tyle rzeczy podnoszonych przez mieszkańców, rzeczy
drobnych z pozoru a mających kolosalne znaczenie  dla  społeczności  lokalnej  i  nie  tylko.
Pierwsza sprawa to  jest  parking wzdłuż  cmentarza.  Powiem szczerze,  że  nie  widziałem
cmentarza, który znajdowałby się przy drodze, żeby nie było tam wzdłuż całego cmentarza
parkingów. Powstały tam rzeczy budzące naprawdę uśmiech pobłażania mieszkańców, którzy
mnie prosili  o to, żebym w tej formule tą interpelację przedstawił. Jest miejsce na trzy
samochody, nagle pyk, pokazuje się jakiś nikomu niepotrzebny fragment trawnika. Za chwilę
znowu dwa miejsca parkingowe, kawałek znowu jakiegoś nikomu niepotrzebnego trawnika,
trawnika, który będzie generował koszty, bo trzeba będzie tam trawę posiać, trzeba będzie
się  tym trawnikiem,  mam nadzieję,  zajmować  lepiej  niż  wszystkimi  innymi  w  mieście.
Pokazuje  się  znowu  jakiś  kawałek  trawnika  nikomu  niepotrzebnego.  Nie  rozumiem.
Podzielam opinię mieszkańców, którzy nie rozumieją, dlaczego nie ma tam parkingu wzdłuż.
Argumentacja  o  tym,  że  opodal  znajduje  się  duży  parking  w  rejonie  kościoła,  jest
argumentem,  który  ci  ludzie  nie  akceptują,  ponieważ  jest  pokaźna  grupa  osób
dojeżdżających  na  cmentarz  starych,  niedołężnych,  niepełnosprawnych,  ludzi,  którzy
przywożą na ten cmentarz różnego rodzaju rzeczy, którym łatwiej po prostu jest im się tam
zatrzymać,  podejść,  wynieść,  nawet,  gdyby  to  był  parking  mający  ograniczony  czas
parkowania. Kolejna interpelacja z wielu innych, które przedstawię na piśmie, to jest na
przykład skomunikowanie przystanku autobusowego znajdującego się naprzeciwko wejścia
do cmentarza z przejściem dla pieszych odległym od tego przystanku nie więcej niż 10
metrów. Projektant tego przedsięwzięcia wymyślił sobie następujące rozwiązanie, że człowiek
wysiadający z autobusu na tym przystanku przejdzie przez wymalowane pasy na ścieżce
rowerowej, wróci na chodnik, następnie przejdzie te osiem czy dziesięć metrów i znowu
przejdzie przez pasy wymalowane na ścieżce rowerowej, żeby znaleźć się na pasach dla
pieszych, tak jakby nie można wykonać takiego małego, wąskiego chodniczka od parkingu
po prostu do przejścia dla pieszych. Kolejna sprawa, która jest bardzo bulwersująca dla wielu
mieszkańców  tej  ulicy  jest  fragment  tego  zadania,  który  będzie  przebiegał  na  terenie
przyskarpowym ze ścieżką rowerową zlokalizowaną mniej  więcej na poziomie jezdni  i  z
wyniesionym o prawie dwa metry chodnikiem dla pieszych, odgraniczonym urządzeniem,
które podobno nazywa się technicznie LK, które ma być zasypane do lica tej LK, chodnik
wyniesiony wysoko tak jakby nie mógł być zrealizowany niżej, a przynajmniej w taki sposób,
żeby  część  tej  LK  stanowiła  naturalną  barierę  pomiędzy  ruchem,  komunikacją  a  tym
miejscem, w którym będą poruszali się piesi. I bardzo bym prosił, składając tą interpelację, o
ponowne przeanalizowanie sensu i celu takich rozwiązań, które być może wynikają z jakichś
niezwykle skomplikowanych przepisów związanych z realizacją tej ulicy, ale nijak nie mają się
ze zdrowym rozsądkiem i logiką, która obowiązuje mieszkających tam ludzi, z którymi nie
sposób się nie zgodzić.”     

Pan Radny  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka przekazał  głos  Panu
Radnemu Arturowi Krasowi. 

Pan Radny Artur Kras powiedział: „Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni
Goście!  W  imieniu  swoim  i  koleżanki  Radnej  Darii  Magdaleny  Domosławskiej  składam
następujące interpelacje. Pierwsza interpelacja - remont boiska przy Szkole Podstawowej nr
16. Tutaj w  imieniu społeczności szkoły i osiedla po raz trzeci zwracamy się z prośbą o
pozytywne rozpatrzenie tego tematu. Dnia 19 października otrzymaliśmy odpowiedź na
naszą interpelację z dnia 11 października, która  nadal  nie satysfakcjonuje społeczności
Szkoły Podstawowej Nr 16 ani mieszkańców Osiedla Tysiąclecia. Cieszymy się, że zadanie
„Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej nr
16 przy ulicy  Piasta  Kołodzieja  7”  zostało  wpisane  do Otwartego  Katalogu Inwestycji
Miejskich. Niestety informacja, że być może „kolejne lata umożliwią podjęcie działań w
zakresie  poprawy  warunków  boisk  sportowych  przy  Szkole  Podstawowej  nr  16”  nie
spełnia oczekiwań społeczności ani osiedla, ani szkoły. Podkreślamy raz jeszcze, że boiska

53



te są jedynymi na Osiedlu Tysiąclecia i funkcjonują w niezmienionej formie od ponad 45
lat.  Pod  tym  względem  jest  to  najbardziej  zaniedbane  osiedle  w  Płocku.  Ponownie
podkreślamy fakt, że podczas ostatnich lat na innych osiedlach (na przykład w Radziwiu)
w naszym mieście wykonano nawet po kilka boisk, a na Osiedlu Tysiąclecia żadnego, co
kłóci  się  z  zasadą  zrównoważonego  rozwoju  osiedli.  Ponadto  w  wyniku  reformy
oświatowej do Szkoły Podstawowej nr 16 będą uczęszczać dwa dodatkowe roczniki, co w
oczywisty sposób wymusza konieczność zapewnienia  uczniom właściwych warunków do
odbywania  zajęć  WF.  Podstawowym  problemem  na  tym  boisku,  którego  nie  wolno
ignorować, jest bezpieczeństwo użytkowników, a tego asfaltowa nawierzchnia niestety nie
zapewnia. Zatem wnioskujemy o ponowne przeanalizowanie przedstawionego problemu.
Kolejna  interpelacja  na  wniosek  mieszkańców  i  rady  osiedla,  Medyczna.  Jest  to
interpelacja o dokonanie zmiany organizacji ruchu z wyznaczeniem miejsc parkingowych
na ulicy Medycznej oraz o interwencję Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych w sprawie
niezapewnienia miejsc dla osób niepełnosprawnych przy przychodni na ulicy Medycznej.
Od 2 lat mieszkańcy osiedla Winiary oczekują na wprowadzenie organizacji ruchu na ulicy
Medycznej według projektu, który zaakceptowała Rada Mieszkańców Osiedla Winiary. Ma
ona  służyć  rozwiązaniu  problemu  braku  miejsc  parkingowych  przy  Przychodni  Alfa
Medyczna przy ulicy Medycznej. Brak miejsc postojowych powoduje, że pacjenci parkują
na  sąsiednich  ulicach  blokując  dojazd  do  posesji  mieszkańcom osiedla.  Od  kilku  lat
problem nie został rozwiązany. Przychodnia nie zapewnia miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.  Prosimy  o  rozwiązanie  zaistniałego  problemu  przy  przychodni.
Wnioskujemy  również  o  rozwiązanie  problemów  mieszkańców,  czyli wprowadzenie
opracowanej  dwa lata temu nowej organizacji ruchu. I trzecia interpelacja na wniosek
mieszkańców Osiedla Łukasiewicza. Otóż weekend temu na stadionie Wisły i w okolicach
stadionu Wisły odbywała się bardzo duża impreza  Orlen Verva Street Racing, która ku
naszemu  zadowoleniu  spotkała  się  z  ogromnym  zainteresowaniem  nie  tylko
mieszkańców,  ale  też  osób  spoza  miasta  i  to  niestety  spowodowało  praktyczne
zablokowanie Osiedla Łukasiewicza, jak również Osiedla Tysiąclecia przez samochody, z
czego  była  bardzo  duża  ilość  z  rejestracjami  spoza  Płocka.  W związku  z  tym nasza
interpelacja  i  zarazem wniosek,  aby  w  przyszłości,  jeśli  organizator  organizuje  taką
imprezę  o  takim  zasięgu,  aby  zapewnił  miejsca  parkingowe  na  przykład  poprzez
zamknięcie ulicy Łukasiewicza do Orlenu i zlokalizowanie tam miejsc parkingowych, bo te
tysiące  samochodów,  które  były  na  tych  właśnie  dwóch  osiedlach,  niestety  bardzo
utrudniły życie mieszkańcom, nie mówiąc o tym, że uniemożliwiły na przykład dojazd
karetki pogotowia. I to tyle. Dziękuję.”   

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

Pan Radny  Michał Twardy  powiedział: „Panie Prezydencie, w związku z interwencją Rady
Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka oraz tamtejszych mieszkańców, zwracam się z prośbą o
rozważenie wyznaczenie przejścia dla pieszych na ulicy Słonecznej przed zjazdem z Grabówki
oraz jeśli jest to możliwe montaż progów zwalniających. Całość opisałem w interpelacji, nie
będę może całej interpelacji czytał. Proszę również o przeprowadzenie doraźnego remontu
chodnika wzdłuż posesji znajdujących się przy posesji znajdujących się przy ulicy Grabówka
74, 75, 76, 77, jak i zapewnienia chodnika po drugiej stronie jezdni. Dodatkowo na prośbę
mieszkańców osiedla Dworcowa, a w szczególności przy ulicy Chopina, prosiłbym, aby
zastanowić się nad możliwością zamontowania przy garażach biegnących wzdłuż torów
kolejowych pomiędzy, jest taki przejazd od Banku PKO BP do ulicy Otolińskiej, aby Pan
Prezydent rozważył montaż tam szlabanu bądź zrobienia tej drogi tylko dla wyłącznie
mieszkańców tych bloków oraz właścicieli garaży. Z uwagi na to, że mieszkańcy Płocka
robią sobie skrót taki, kiedy powstają delikatnie korki, sytuacja jest niebezpieczna dla
osób,  które  korzystają  z  garaży,  również  dla  dzieci.  To  jest  trzecia  rzecz.  Czwarta.
Prosiłbym  o  rozważenie  możliwości  remontu,  jeśli  jest  taka…  przy  udziale  pewnie  ze
spółdzielnią mieszkaniową placu zabaw przy Chopina 62 oraz montaż ławek w ilości sześciu
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sztuk przy tym placu zabaw oraz zastanowienia się nad zagospodarowaniem skweru przy
Tesco. Tam są trzy działki. Jedna na pewno jest, właścicielem jednej jest Skarb Państwa. I
jedna jest również działka, której właścicielem jest spółdzielnia. Myślę, że warto byłoby podjąć
jakieś porozumienie, aby ten skwer, czy ten teren przy Tesco został zagospodarowany właśnie
poprzez zieleń. Dziękuję bardzo.” 

Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo. W międzyczasie, Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący Lech Latarski wszedł na salę
–  nie  wiem,  czy  Państwo  widzieliście  –  na  balkon  z  delegacją  przedstawicieli  Związku
Zawodowego  Metalowców  z  Turcji.  Witamy  Państwa  serdecznie  na  obradach.  Serdecznie
witamy. Prosiłbym o podpowiedź, Panie Lechu, jak się po turecku mówi: serdecznie witamy.
(niezrozumiały głos z sali) Dobrze, innych haseł proszę nie podpowiadać. Pan Przewodniczący
Tomasz Kominek, proszę bardzo.” 

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

Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Szanowni
Państwo! Mam cztery interpelacje. Zacznę może od tej. Dotyczy nowych kamer monitoringu
miejskiego. W związku z zakończeniem budowy trzech placów zabaw na Osiedlu Radziwie (plac
przy  ulicy  Krakówka,  plac  przy  ulicy  Zielonej/Gromadzkiej  oraz  plac  Teligi),  proszę  o
zamontowanie przy każdym z placów kamery monitoringu miejskiego. Kamery te znacząco
poprawią  bezpieczeństwo  w  obrębie  ww.  miejsc  oraz  przyczynią  się  do  wyeliminowania
niepożądanych zachowań w tych miejscach.  To jest  pierwsza interpelacja.  Druga dotyczy
wykorzystania destruktu asfaltowego.  W związku z rozpoczynającym się remontem ulicy
Zielonej zwracam się z prośbą o wykorzystanie destruktu asfaltowego z ww. ulicy na
potrzeby rozgałęzień ulicy oraz łączników przylegających do ulicy Zielonej. Interpelacja
trzecia - wykorzystanie zdemontowanej kostki brukowej. W związku z realizacją zadania
inwestycyjnego - ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Portowej i Popłacińskiej oraz w związku z
remontem  ulicy  Zielonej  Miejski  Zarząd  Dróg  w  Płocku  dysponuje  znaczącą  ilością
zdemontowanej  kostki  brukowej  w  poprawnym stanie.  W związku  z  tym na  wniosek
mieszkańców zwracam się z prośbą o wykorzystanie kostki celem poprawy nawierzchni
na chodnikach w ulicach: Okopowa, Górka oraz Ogrodowa. I ostatnia interpelacja dotyczy
oświetlenia  parku  przy  ulicy  Zielonej  i  Gromadzkiej.  W  związku  z  interwencją
mieszkańców zwracam się  z  kolejną prośbą o montaż latarni,  który pozwoli  podnieść
poziom  bezpieczeństwa  osobom  korzystającym  z  parku  sportowo-rekreacyjnego  przy
ulicy Zielonej. Dziękuję bardzo.”

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

Pan  Radny  Leszek  Brzeski  powiedział:  „Dziękuję  bardzo.  Panie  Przewodniczący!  Panie
Prezydencie! Mam jedno krótkie pytanie. Chodzi mi o pieniążki na klasy sportowe. Tam jeszcze
ostatnia transza nie jest przekazana do szkół, a to już zbliża się koniec roku kalendarzowego i
te  pieniądze  muszą  być  wydane.  Szkoły  chcą  organizować  jeszcze  obozy  sportowe,  czy
szkoleniowe.  I  dlatego mam taką prośbę.  Kiedy te  pieniądze,  ta  ostatnia  transza będzie
przekazana do szkół? Dziękuję.”

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

Pan Radny Michał Sosnowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Szanowny
Prezydencie  Siemiątkowski!  To będzie zapytanie a nie interpelacja. To jest  zapytanie, nie
interpelacja,  a  dotyczy  problemu,  z  którym zgłosili  się  wolontariusze  Szlachetnej  Paczki,
oddziału płockiego do mnie. Jest taka sprawa – oni potrzebowali trochę zaplecza dla organizacji
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tej całej akcji. To będą trzy dni grudniowe. Zaoferował im pomoc Zespół Szkół nr 1. Jeżeli
chodzi o boksy na paczki dostali za darmo boksy po szatniach, natomiast jeszcze potrzebują
dwóch sal na zaplecze takie dla poczęstunku dla tych wolontariuszy plus takiego miejsca do
spotkań i tam zaproponowano im sale lekcyjne, ale w związku z niedawnym zarządzeniem
Prezydenta są zmuszeni pobrać za to opłatę. Ja bym prosił, żeby jednak od tak szlachetnej
akcji  jaką jest  Szlachetna Paczka nie pobierać tej opłaty i  rozwiązać ten problem. Służę
kontaktem do wolontariuszy, przekażę Prezydentowi i bym prosił, żeby rozwiązać ten problem,
bo myślę, że jesteśmy w stanie. Dziękuję.” 

Pan Radny  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Pan Prezydent chciałby od razu ad vocem, to tak trochę łamiemy regulamin, ale
proszę.”                

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

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „No nie, bo jeżeli
to jest zapytanie, to pewnie trzeba zaraz odpowiedzieć.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę, proszę.”   

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Tak chyba jest w
Statucie.  Panie  Radny,  jest  zarządzenie  o  którym Pan  wspomniał  i  po  prostu  zgodnie  z
procedurami przewidzianymi w tym zarządzeniu organizator powinien wystąpić z wnioskiem do
Prezydenta o zwolnienie, a jest tam upoważnienie dla Skarbnika i dla mnie, żeby podejmować
decyzję i myślę że w tej sytuacji podejmiemy pozytywną decyzję.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie. 
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję. Dobrze, Panie Przewodniczący, jakiś czas
temu Biuro Rady rozesłało na nasze skrzynki mailowe takie pismo, które otrzymaliśmy od
Mazowieckiego WIOŚ, dotyczące wystąpienia do Inspekcji Pracy w sprawie firmy SPEC-REM,
która  prowadzi  działalność  przy  ulicy  Zglenickiego.  Krótko  mówiąc  chodziło  o  emisję  do
środowiska gazów i pyłów. I proszę mi powiedzieć, czy mamy jakąś wiedzę, czy Urząd Miasta
też tą sprawą się interesował w kwestii tej firmy, czy rzeczywiście było to poza jakimikolwiek
pozwoleniami, że emitowali do atmosfery jakieś różne substancje. Czy już została wykonana
jakaś kontrola? Czy macie Państwo jakieś informacje? Dziękuję.”       

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. I Pan
Sekretarz Tomasz Maliszewski, proszę. Proszę jeszcze raz spróbować. Opcja: proszę o głos,
proszę. Tak, widzimy tutaj dzisiaj sprzężenie na pewno z mikrofonem Pana Sekretarza i Pana
Prezydenta – to taka podpowiedź dla Pana Janka. Proszę bardzo, Pan Sekretarz.”

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

Pan  Radny  Tomasz  Maliszewski  powiedział:  „Panie  Prezydencie,  ja  mam pytanie,  tak
naprawdę prośba o informację na jakim etapie realizacji jest inwestycja pod nazwą budowa
ulicy Filtrowej. Następna rzecz o brakujące ogrodzenie na placu zabaw przy ulicy Południowej.
Tam są notorycznie rozkradane panele metalowe i  prośba o montaż monitoringu na tym
terenie. Następna interpelacja dotyczy montażu stojaków dla rowerów w zoo. Zwracam się z
prośbą o rozważenie możliwości montażu dodatkowych stojaków dla rowerów na terenie zoo.
Zapotrzebowanie  na  przedmiotowe  stojaki  zgłaszają  odwiedzający  zoo  oraz  mieszkańcy
Osiedla Wyszogrodzka. I chodzi o progi zwalniające na ulicy Powstańców Styczniowych 1863.
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Ja pisałem w 2016 roku interpelację, dostałem odpowiedź, że rozważacie Państwo możliwość
montażu, natomiast ja się zwracam z pytaniem na kiedy przewidujecie montaż tych progów.
Dziękuję.”       

Pan Radny  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Nie widzę więcej pytań, zgłoszeń ze strony Państwa Radnych, zatem przechodzimy do
punktu: odpowiedzi na interpelacje. Pan Prezydent Roman Siemiątkowski, proszę bardzo.” 

Ad. pkt 13  

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

Pan  Roman  Siemiątkowski Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo. Przechodzimy do punktu 14: sprawy różne.”  

Ad. pkt   14  

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „W  sprawach
różnych zapewne Pan Prezydent, tak, jako pierwszy. Proszę. Nie, Pan Skarbnik jako pierwszy,
proszę bardzo. Nie. Niezdecydowani Panowie jesteście. Proszę bardzo, Pan Prezydent.” 

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

Pan  Roman  Siemiątkowski Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Zacznę od tego. Wczoraj wróciła delegacja miasta Płocka w
Żytomierzu, która uczestniczyła w Dniach Kultury Polskiej. Odbyły się X Dni Kultury Polskiej
oraz XXIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”. Delegacja przywiozła dla
naszego miasta dwa wyróżnienia. Pierwsze to jest takie odznaczenie przekazane przez Radę
Miasta Żytomierza. Nie wiem, czy to może przekazać Panu Przewodniczącemu, bo to jak od
Rady Miasta, to… To jest dla Prezydenta czy dla… Podzielimy się. A drugie, proszę Państwa, to
jest dyplom, podziękowanie:  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka – za wydatny
wkład  i  pełną  zaangażowania  działalność  na  rzecz  rozwoju  kultury  polskiej  na
żytomierszczyźnie oraz za udział i pomoc w organizowaniu X Dni Kultury Polskiej na Ukrainie,
gratulując dotychczasowych osiągnięć i  życząc wielu dalszych sukcesów i satysfakcji.  Taki
dyplom otrzymał Prezydent Andrzej Nowakowski. Szanowni Państwo! Informacja na Sesję
Rady Miasta Płocka w dniu 24 października 2017 roku, dotyczy wniesienia, cofania udziałów,
akcji do spółek prawa handlowego, w których Gmina-Miasto Płock posiada 100% udziałów,
akcji w kapitale zakładowym lub w których jej udział przekracza 50% udziałów, akcji w kapitale
zakładowym. W wykonaniu § 5 uchwały nr 540/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25
kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i
akcji przez  Prezydenta  Miasta  Płocka  informuję  o  wniesieniu  udziałów,  akcji  do
następujących  spółek  prawa  handlowego.  Pierwsze  –  Wisła  Płock  Spółka  Akcyjna.  W
wykonaniu zarządzenia nr 3594/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 września 2017
roku w sprawie wniesienia do Spółki Wisła Płocka Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr
30/WZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sporządzoną
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za repertorium A nr 5310/2017 w dniu 28 września 2017 roku dokonano podwyższenia
kapitału zakładowego o kwotę 1.500.000 złotych (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w
drodze emisji 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) nowych akcji imiennych z serii AG o
numerach  od  nr  AG-396426  do  nr  AG-411425  o  wartości  nominalnej  100  złotych
(słownie: sto złotych) każda akcja skierowanych do akcjonariusza Gminy-Miasto Płock,
któremu przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Akcje z serii AG o numerach
od nr AG-396426 do nr AG-411425 zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzących
ze  środków  zabezpieczonych  w  budżecie  miasta  Płocka  na  2017  rok,  zadanie  nr
08/WNW/I/G Wisła Płock Spółka Akcyjna, za co akcjonariusz Spółki Gmina-Miasto Płock
objął 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji imiennych z serii AG. Po drugie – Sekcja
Piłki  Ręcznej  Wisła  Płock  Spółka  Akcyjna.  W  wykonaniu  zarządzenia  nr  3593/2017
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wniesienia do Spółki
Sekcji Piłki Ręcznej Wisła Płocka Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego
z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego  uchwałą  nr  22/WZ/2017
Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Akcjonariuszy  Spółki  sporządzoną  za
repertorium A nr  5305/2017 w dniu  28 września  2017 roku dokonano podwyższenia
kapitału zakładowego o kwotę 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji
5.000 (pięć tysięcy słownie) nowych akcji imiennych z serii T o numerach od nr T-158389
do nr T-163388 o wartości nominalnej 100 złotych (słownie: sto złotych) każda akcja,
skierowanych do akcjonariusza Gminy-Miasto Płock, któremu przysługuje prawo poboru
(subskrypcja zamknięta). Akcje z serii T o numerach od nr T-158389 do nr T-163388
zostały  pokryte  wkładem  pieniężnym  pochodzących  ze  środków  zabezpieczonych  w
budżecie miasta Płocka na 2017 rok, zadanie nr 09/WNW/I/G Sekcja Piłki Ręcznej Wisła
Płock Spółka Akcyjna, za co akcjonariusz Spółki Gmina-Miasto Płock objął 5.000 (pięć
tysięcy) akcji  imiennych seria  T. Po trzecie – Wodociągi Płockie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzenia nr 3599/2017 Prezydenta Miasta Płocka z
dnia 29 września 2017 roku w sprawie wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Spółka  z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w
postaci prawa własności środków trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału
zakładowego uchwałą nr 12/ZW/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
z dnia 29 września 2017 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
1.982.000 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych poprzez
ustanowienie 1.982 (słownie: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dwa) nowych i równych
udziałów o wartości  nominalnej  1.000 złotych każdy,  objętych przez wspólnika Spółki
Gminę Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem
niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności środków trwałych, to jest elementów
sieci instalacji  sanitarnej i  wodociągowej będących własnością Gminy-Miasto Płock. Po
drugie  w  wykonaniu  zarządzenia  nr  3600/2017  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  29
września  2017  roku  w  sprawie  wniesienia  do  Spółki  Wodociągi  Płockie  Spółka  z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w
postaci prawa własności środków trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału
zakładowego uchwałą nr 13/ZW/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
z dnia 29 września 2017 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
967.000  (słownie:  dziewięćset  sześćdziesiąt  siedem  tysięcy)  złotych  poprzez
ustanowienie  967  (dziewięćset  sześćdziesiąt  siedem)  nowych  i  równych  udziałów  o
wartości  nominalnej  1.000  złotych  (słownie:  jeden  tysiąc)  każdy,  objętych  przez
wspólnika Spółki  Gminę Płock. Udziały  w podwyższonym kapitale zakładowym zostały
pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności środków trwałych,
to jest elementów sieci instalacji sanitarnej i wodociągowej będących własnością Gminy-
Miasto Płock. I wreszcie po czwarte – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z
ograniczoną  odpowiedzialnością.  W  wykonaniu  zarządzenia  nr  3650/2017  Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 17 października 2017 roku w sprawie wniesienia do Spółki pod firmą
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu
pieniężnego  z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego  uchwałą  nr
11/ZW/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 października
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2017 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.650.000 złotych (trzy
miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 3.650 (trzy tysiące
sześćset pięćdziesiąt) nowych i równych udziałów o wartości  nominalnej 1.000 (jeden
tysiąc złotych) każdy,  objętych przez  wspólnika spółki  Gminę-Miasto  Płock.  Udziały  w
podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości
3.650.000 złotych pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka
na 2017 rok, zadanie nr 04/WNW/I/G - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.”    

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

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Ja mam do przekazania dwie
informacje – jedna dotycząca stawek podatku leśnego na 2018 rok, druga dotycząca stawek
podatku rolnego na 2018 rok. I tak, jeśli chodzi o podatek leśny. Zgodnie  z art. 4 ustawy z
dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym podatek leśny od 1 ha lasu za rok
podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny
sprzedaży  drewna  uzyskanej  przez  nadleśnictwa  za  pierwsze  trzy  kwartały  roku
poprzedzającego rok podatkowy.  Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i
parków  narodowych  stawka  podatku  leśnego  ulega  obniżeniu  o  50%.  Podstawę
opodatkowania  podatkiem leśnym stanowi  powierzchnia  lasu,  wyrażona  w  hektarach,
wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Do obliczenia podatku leśnego na rok 2018
przyjęto  średnią  cenę  sprzedaży  drewna,  obliczoną  według  średniej  ceny  drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku w kwocie 197,06 zł za
1 m3 na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku. Stawka
podatku leśnego od 1 ha lasu na 2018 rok wyniesie 43,35 zł, co zostało wyliczone jako
iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna w kwocie 197,06 zł i równoważnika 0,220 m3.
Stawka podatku leśnego dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych od 1 ha lasu na 2018 rok wyniesie 21,68 zł, co zostało wyliczone jako iloczyn
średniej ceny sprzedaży drewna w kwocie 197,06 zł i równoważnika 0,110 m3. Stawka
podatku leśnego w 2018 roku będzie wyższa o 3,17 % w stosunku do stawki podatku
leśnego w 2017 roku. Ze względu na przyjęcie stawki podatku leśnego wyliczonej na
podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS, nie
ma potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie. I kolejna informacja dotycząca stawki
podatku rolnego na 2018 rok. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984
roku o podatku rolnym podatek rolny za rok podatkowy wynosi: od 1 ha przeliczeniowego
gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, od 1 ha pozostałych
gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone
według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
rok podatkowy. Jako podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok przyjęto średnią
cenę  skupu  żyta  za  okres  11  kwartałów  poprzedzających  kwartał  poprzedzający  rok
podatkowy 2018 w kwocie 52,49 zł za 1 dt, na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia
18 października 2017 roku.  Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów
gospodarstwa rolnego na 2018 rok wyniesie 131,23 zł, co zostało wyliczone jako iloczyn
średniej ceny skupu żyta w kwocie 52,49 zł i równoważnika 2,5 q żyta. Stawka podatku
rolnego od 1 ha pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne na 2018 rok
wyniesie  262,45  zł,  co  jest  iloczynem średniej  ceny skupu żyta  w kwocie  52,49 zł  i
równoważnika 5q żyta. Stawka podatku rolnego w 2018 roku będzie wyższa o 0,1 % w
stosunku  do  stawki  podatku  rolnego  w  2017  roku.  Ze  względu  na  przyjęcie  stawki
podatku  rolnego  wyliczonej  na  podstawie  średniej  ceny  skupu  żyta,  ogłoszonej  w
komunikacie  Prezesa  GUS.  Nie  ma  potrzeby  podejmowania  uchwały  w  tej  sprawie.
Dziękuję bardzo."

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Krzysztofowi Krakowskiemu Sekretarzowi Miasta Płocka.     
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Pan Krzysztof Krakowski Sekretarz Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! W imieniu
Pana Prezydenta, zgodnie z dyspozycją przepisu  art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia  8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym przedstawiam 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  2017  roku.  Osobami,  które  były  zobowiązane  złożyć  te  oświadczenia  byli:
Zastępcy Prezydenta Płocka,  Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, kierownicy  jednostek
organizacyjnych  miasta,  osoby  zarządzające  i  członkowie  organów  zarządzających
gminnymi  osobami  prawnymi,  osoby  wydające  decyzje  administracyjne  w  imieniu
Prezydenta  Miasta  Płocka. Oświadczenia  majątkowe  dotyczą  majątku  odrębnego  oraz
majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową ww. osób. Zobowiązane do złożenia
przedmiotowych oświadczeń  wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku były łącznie 192
osoby w tym: 191 osób złożyło oświadczenia majątkowe w przewidzianym w ustawie
terminie  do  30  kwietnia  2017  roku,  1  osoba  złożyła  oświadczenie  majątkowe  na
podstawie art. 24h ust. 5a ustawy o samorządzie gminnym w dniu 12 maja 2017 roku.
Ponadto analizie poddano: 24 oświadczenia złożone jako pierwsze w terminie 30 dni od
dnia  powołania,  zatrudnienia  lub  otrzymania  upoważnienia  do  wydawania  decyzji
administracyjnych i 19 oświadczeń złożonych wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska,
rozwiązania  umowy  o  pracę,  utraty  mocy  upoważnienia  do  wydawania  decyzji
administracyjnych.  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  2016  roku  z  treścią
uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań
o  wysokości  osiągniętego  dochodu.  W  wyniku  analizy  nie  stwierdzono  podstawy  do
wystąpienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę oświadczeń
majątkowych.  Ponadto  z  dokonanej  analizy  wynika, że  jedna  osoba  nie  złożyła
oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień ustania stosunku pracy to jest 31 sierpnia
2016  roku.  W  stosunku  do  tej  osoby  nie  zastosowano  sankcji  ze  względu  na  brak
uregulowań ustawodawcy wobec osób, z którymi ustał stosunek pracy. W 234 poddanych
analizie oświadczeniach majątkowych zostały stwierdzone  następujące nieprawidłowości:
brak  określenia  przynależności  poszczególnych  składników  majątkowych  dochodów  i
zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
– 11 przypadków, brak informacji o działce zabudowanej domem – 12 przypadków, brak
innych  informacji  dotyczących  nieruchomości  i  mieszkań  –  24  przypadki,  brak  treści
poszczególnych  punktów  oświadczenia  majątkowego  –  20  przypadków,  rozbieżności
dochodów  z  załączonym  zeznaniem  o  wysokości  osiągniętego  dochodu  w  roku
podatkowym 2016 – 18 przypadków,  brak określenia  zdarzenia,  w związku z  którym
zaciągnięto zobowiązanie oraz stanu zadłużenia – 20 przypadków, inne, na przykład brak
daty, nazwiska rodowego, funkcji, miejsca zatrudnienia – 8 przypadków. 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 17 oświadczeń
majątkowych.  Z uwagi na okres powstania zobowiązania do ich złożenia był inny niż w
przypadkach  opisanych  wcześniej  i  aktualnie  są  poddawane  analizie.  Wyniki  analizy
zostaną przedstawione w 2018 roku.  Informacja została  sporządzona 24 października
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2017 roku i podpisana przez Pana Andrzeja Nowakowskiego Prezydenta Miasta Płocka.
Dziękuję bardzo.”
(informacja stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Szanowni  Państwo!  Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta  na  temat  złożonych
oświadczeń majątkowych jest u Państwa na skrytkach w „Sprawach różnych”. Chyba, że
Państwo życzycie  sobie,  żebym to  odczytał.  Macie  Państwo to  do  wglądu w „Sprawach
różnych”. Nie budzi ona żadnych, w każdym razie moim zdaniem, emocji  negatywnych.
(informacja  stanowi  załącznik  nr  32  do niniejszego  protokołu)  I  kolejna  informacja  –
wpłynął do stołu prezydialnego wniosek od Pana Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Rady
Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka od Pana Adriana Wyczałkowskiego z prośbą o zabranie
głosu w tym punkcie na sesji, zatem chciałbym poddać pod głosowanie udzielenie głosu Panu
Wyczałkowskiemu. Prosiłbym o umożliwienie nam zagłosowania poprzez odpowiedni pulpit.
Prosimy Pana Janka. Mamy możliwość. (niezrozumiałe głosy z sali) W takim razie, dobrze, co
niektórzy się pospieszyli, więc Szanowni Państwo ręcznie głosujemy. Kto z Państwa jest za
udzieleniem głosu Panu Wyczałkowskiemu? Jednogłośnie zapraszamy Pana do mównicy.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Adrianowi
Wyczałkowskiemu. 
  
Pan Adrian  Wyczałkowski  Zastępca  Przewodniczącej  Zarządu  Osiedla  Wyszogrodzka
powiedział: „Szanowni Państwo Prezydenci! Szanowny Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Drodzy  Mieszkańcy  Miasta  Płocka!  Nazywam  się  Adrian  Wyczałkowski,  Zastępca
Przewodniczącej Zarządu Rady Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka. Przybyłem na dzisiejszą
sesję,  aby  ponownie  poruszyć  temat  ulicy  Granicznej  oraz  poinformować  Państwa  o
podjętych działaniach przez Radę Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka przez czas między
sesjami. Na samym początku jednak zanim do tego przejdę poinformuję Państwa, iż Rada
Mieszkańców  Osiedla  Wyszogrodzka  wystosowała  korespondencję  do  sześciu  obecnych
radnych miejskich, którzy startowali z okręgu wyborczego nr 2 i niestety na stan sześciu
radnych zainteresowanie było ze strony jednego radnego miejskiego Pana Michała Twardego,
za co serdecznie dziękuję w imieniu własnym, jak i w imieniu Rady Mieszkańców Osiedla
Wyszogrodzka. Jak już wspomniałem, na dzisiejszej sesji chciałbym poinformować Państwa,
a w tym Pana Prezydenta Nowakowskiego – nie ma dzisiaj z nami – o podjętych przeze mnie
działaniach. Dnia 27 września zostało wystosowane pismo do Pana Przewodniczącego Rady
Miasta,  jak i  do Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego o udzielenie  wyczerpujących
odpowiedzi  na  zadane  pytania  podczas  XXXVI  Sesji  Rady  Miasta.  Odpowiedzi  po  dzień
dzisiejszy  nie  otrzymano  pomimo  wskazania  terminu  podczas  Sesji  Rady,  jak  i  w
korespondencji.  Następnie  dnia  29  września  2017  roku  zostało  wystosowane  pismo  do
Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  Delegatury  w  Płocku  w  związku  z
możliwością wystąpienia skażenia środowiska na posesjach przy ulicy Granicznej. Ponadto
zwróciliśmy się z prośbą o wydanie opinii czy Gmina-Miasto Płock wywiązuje się z Dyrektywy
Unii  Europejskiej  w  sprawie  oczyszczania  ścieków.  Jest  to  Dyrektywa  91/271/EWG  o
odprowadzaniu ścieków z posesji. I tutaj chciałbym dodać, że państwa członkowskie miały
obowiązek do 2005 roku dokonać tych zadań. Pomimo wpisania budowy ulicy Czwartaków,
Granicznej do budżetu na nadchodzący rok, przybliżę Państwu jak wyglądała sytuacja z
odsyłaniem,  zbywaniem mieszkańców w przedmiotowej  sprawie.  Pierwsze  pismo zostało
wystosowane 22 listopada 2005 roku jako interpelacja Pana Andrzeja Nowakowskiego w
sprawie ulicy Granicznej. W odpowiedzi wskazano, że realizację zadań planuje się wykonać w
roku 2006-2009. Drugie pismo zostało wysłane 15 marca 2011 roku przez Panią Renatę
Mackiewicz z ponownym zapytaniem w sprawie ulicy Granicznej. 12 kwietnia 2011 roku Pani
Renata Mackiewicz otrzymuje odpowiedź: zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Urzędu
Miasta Płocka powyższe zadanie inwestycyjne jest do realizacji na 2015 rok. Trzecie pismo –
kwiecień  2016  rok,  mieszkańcy  ulicy  Granicznej  wystosowali  pismo  do  Pana  Andrzeja
Nowakowskiego, gdy już objął urząd Prezydenta Miasta Płocka. 14 kwietnia odpowiedź od
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Pana  Prezydenta  Andrzeja  Nowakowskiego,  poinformowanie  mieszkańców  o  wielkim
projekcie składającym się na kilka etapów, czyli to co mamy teraz w budżecie na przyszły
rok. Pierwszy etap ma się rozpocząć w 2018 roku, czyli budowa łącznika ulicy Czwartaków z
Trasą  Jerzego  Popiełuszki.  Ulica  Graniczna  będzie  realizowana w następnych  latach,  nie
wiadomo kiedy. I teraz trochę o odpowiedzi Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska, który wystosował na naszą prośbę pismo do Pana Prezydenta Andrzeja
Nowakowskiego o udzielenie następujących informacji. I tutaj najważniejsze pytanie, które
tam padło, czy do czasu zbierania ścieków siecią kanalizacyjną Gmina-Miasto Płock posiada
plan zarządzania ryzykiem podtopień wymienionego obszaru. Nie ma tutaj Pana Zastępcy
Prezydenta Jacka Terebusa. Na to pytanie właśnie chciałbym, żeby mi odpowiedź udzielił
dzisiaj, ponieważ pisemnie niestety mija już prawie 30 dni i nadal nie mam odpowiedzi na
zadane pytania podczas XXXVI Sesji Rady Miasta. I, Szanowni Państwo, minęło 12 lat od
złożonej interpelacji przez Pana Andrzeja Nowakowskiego, kiedy był jeszcze radnym miasta,
przed objęciem stanowiska prezydenta, urzędu. Po 12 latach mieszkańcy ulicy Granicznej
słyszą,  że  miasto  nadal  nie  ma  odpowiednich  środków  finansowych  na  realizację  tej
inwestycji, tworząc łącznik zamiast zapobiegać podtopieniom i zalaniom domów bądź tworząc
nowe,  trefne  inwestycje  duże.  Mieszkańcy  przy  ulicy  Granicznej  w  minionym  tygodniu
zalewali  piwnice  betonem,  aby  zapobiegać  dalszym  podtopieniom.  Te  filmiki,  które
pokazywałem na XXXVI Sesji Rady Miasta tam były zdjęcia właśnie też z piwnic. Zostały
zalane betonem w ubiegłym tygodniu. Natomiast Gmina-Miasto Płock nadal nie zapobiega w
przedmiotowym problemie. Szanowny Panie Prezydencie - tutaj kieruję to do Pana Andrzeja
Nowakowskiego - minęło 12 lat a ulica Graniczna jest w stanie katastrofalnym. Deklaruję z
tego  miejsca,  że  dołożę  wszelakich  starań  i  wykorzystam  wszystkie  możliwe  środki  w
instytucjach na szczeblach miejskim, wojewódzkim,  a jeżeli  i  to  nie  przyniesie  skutków
wystosuję pisma nieco wyżej w związku z brakiem z wywiązywania się z Dyrektywy Unii
Europejskiej. I tutaj do radnych miejskich, którzy startowali z okręgu wyborczego nr 2 –
bardzo  proszę  o  zainteresowanie  się  tym  problemem,  ponieważ  Państwo  mieliście  2
października wystosowaną korespondencję, a niestety tylko Pan Michał Twardy się do nas
odezwał w tej sprawie. I na samym końcu jeszcze, teraz tak podsumowując to wszystko co
powiedziałem, chciałbym Państwu powiedzieć – tak samo jak,  tak samo jak i  Państwo,
zostaliście wybrani przez mieszkańców dla mieszkańców, co daje nam do zrozumienia, że
jesteśmy dla mieszkańców. I, proszę Państwa, pozostał Wam, jak i Panu Nowakowskiemu,
niecały rok. Dziękuję.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo.
Ponieważ w swoich słowach między innymi użył Pan zwrotu, iż nie otrzymał Pan odpowiedzi
między innymi od Przewodniczącego Rady Miasta, więc wydaje mi się, że chyba albo minął się
Pan troszeczkę z prawdą albo w skrzynce u Pana coś od pewnego czasu leży. Wystosował Pan
po poprzedniej sesji do mnie i do Pana Prezydenta, tak jak Pan powiedział, pismo ze swoimi
postulatami. Niestety, Szanowny Panie, ale pewne kompetencje są precyzyjnie przydzielone
różnym osobom, czy tam różnym ciałom. Rada Miasta ma pewne kompetencje. Zgodnie z
tymi kompetencjami Pańskie pismo przesłałem do Pana Prezydenta z prośbą o udzielenie
odpowiedzi i to pismo Przewodniczącego poszło do Pana wiadomości. Dlaczego Pan o tym nie
wspomniał nie za bardzo wiem. Być może, tak jak mówię, problemy na łączach. Czy otrzymał
Pan to pismo czy nie? (niezrozumiały głos z sali) Jeśli nie, to proszę sprawdzić, nie wiem, na
poczcie,  czy  w  skrzynce.  Ja  potwierdzam,  przed  chwileczką  Pani  z  Biura  Rady  Miasta
potwierdziła mi, iż taka korespondencja od Przewodniczącego Rady do Pana wyszła. Natomiast
są też jeszcze inne uwagi, które chciał zgłosić Pan Sekretarz. Proszę bardzo. (niezrozumiały
głos z sali). Czy w tej samem sprawie Pani Przewodnicząca? Proszę.”     

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie. 
 
Pani Radna Wioletta Kulpa  powiedziała: „Znaczy ja sądzę, że nie tylko w tej kwestii, co
podnosił Pan Przewodniczący, Pan się mija z prawdą. To jest moja interpelacja i odpowiedź na
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nią w sprawie ulicy Wodnej. Przykro mi, że Pan jakby nie dostrzega pracy radnych wszystkich,
więc ja Panu za chwilkę wręczę tą odpowiedź na interpelację, którą złożyłam po tym piśmie,
które otrzymałam od Państwa. I mam jeszcze jedną prośbę. Ja nigdy od, nie wiem, sześciu lat,
chyba nie, może się mylę, ale co najmniej od sześciu nie otrzymuję zaproszenia, żadnego
zaproszenia, na posiedzenie Rady Osiedla Wyszogrodzka. Ja chodzę na zaproszenia różnych
rad osiedli, nie tylko i wyłącznie związanych z okręgiem moim wyborczym, bo uważam, że nie
jestem przypisania tylko i wyłącznie do tych osiedli z których jestem wybrana, aczkolwiek czuję
się zobowiązana, natomiast nie odmawiam żadnym zaproszeniom na posiedzenia rad osiedli. I
przykro mi jest, że od Państwa jakby nie ma żadnego zainteresowania, żeby zapraszać radnych
z tego osiedla na posiedzenie rad osiedli, bo wówczas byśmy jakby mieli tą informację z
pierwszej ręki i moglibyśmy uczestniczyć w tych posiedzeniach. Natomiast ja niestety nie mam
takiej  możliwości,  bo  nie  wiem,  kiedy  Państwo  te  posiedzenia  organizujecie.  Natomiast
faktycznie  otrzymałam  na  skrzynkę  mejlową  pismo  podpisane  przez  Pana,  datowane  2
października,  nie  pamiętam  kiedy  dokładnie  było  na  skrzynce,  i  11  października  swoją
interpelację złożyłam, 19 października jest odpowiedź. Odpowiedzi są na BIP-ie w związku z
tym jest to informacja do publicznej wiadomości. Tak, że złożę Panu tą odpowiedź. 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
Wiceprzewodniczący!  Sekundę,  bo chciałbym, że Pan mnie wysłuchał.  Szanowni Państwo!
Panie Wiceprzewodniczący, bo to tak naprawdę do Pana. Przed chwilą użył Pan pewnego
stwierdzenia, że minęło prawie 30 dni. Ja kładę to na karb młodości i braku doświadczenia.
Dobrze by było przeczytać, pełniąc taką funkcję, Kodeks postępowania administracyjnego oraz
regulaminy,  które  rządzą  funkcjonowaniem  zarówno  Rady  Miasta  Płocka,  jak  i  Rad
Mieszkańców Osiedli. Wtedy by Pan wiedział jak wygląda procedura i wiedziałby Pan też że,
może to nie jest nigdzie w prawie zapisane, ale jakby niekoniecznie, nie chciałbym tego
oceniać, ale muszę tak powiedzieć, niekoniecznie elegancko jest wyznaczać termin odpowiedzi
organowi  administracji  samorządowej,  jeżeli  inny  termin  na  taką  odpowiedź  wynika  z
przepisów prawa. Dlatego, jeżeli Pan ma jakieś tutaj potrzeby uzupełnienia wiedzy, to zarówno
Biuro Rady Miasta, jak i ja służę pomocą. Dziękuję bardzo.”            

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo.  Ja  proponuję  jednak  jeszcze  jedno  rozwiązanie.  Wie  Pan  co,  co  tydzień,
przepraszam, w każdym miesiącu odbywają się komisje Rady Miasta Płocka ogólnodostępne,
w  pełni  jawne.  Informacja  na  ich  temat  widnieje  i  w  obwieszczeniach  i  praktycznie  w
internecie jest łatwo dostępna. Na te posiedzenia przychodzą zainteresowani mieszkańcy. Ja
Pana zapraszam na posiedzenia komisji, zwłaszcza merytorycznie tych, które się nad tą
tematyką odbywają. Chyba to dużo większy skutek i efekt będzie i dla zainteresowanych, i
dla  Pana,  i  pewnie  ewentualnie  jakieś  spory  czy  wątpliwości,  czy  może  nieuzasadnione
pretensje z dowolnej strony najłatwiej rozwiązać właśnie w formie rozmowy. Zapraszam na
komisje. Są też dyżury radnych. Są bardzo różne sposobności i możliwości dotarcia, właśnie
dyżury  prezydium  Rady  Miasta.  Dlatego  ja  proponuję,  ponieważ  Pan  w  chwili  obecnej
podrzucił kolejny wniosek o zabranie teraz głosu, ja Pana proszę, żeby jednak Pan zaczął ten
dialog troszeczkę inaczej, skuteczniej w innym miejscu, bo wystąpienie na sesji na ogół jest
taką ostatecznością. Tak bym proponował. Jeżeli Pan podtrzymuje ten wniosek, ja go za
chwilkę poddam pod głosowanie raz jeszcze, ale ja bym Panu proponował, żebyśmy jednak
zaczęli rozmawiać troszeczkę bardziej merytorycznie w innych miejscach. Chwała Panu za to,
że  Pan chce coś zmienić w tym mieście, ale troszeczkę proponujemy inną ścieżkę. Drodzy
Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń do wystąpień na tej sesji, chyba, że ktoś wcisnął a ja nie
zauważyłem. Nie widzę.”          
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Ad. pkt 15  

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka zamknął  obrady  XXXVII
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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	PROTOKÓŁ NR XXXVII/2017
	Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
	ODBYTEJ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
	Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.
	Ad. pkt 1
	Komisja Uchwał i Wniosków:
	Artur Kras
	Piotr Szpakowicz
	Michał Twardy.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Teraz, Szanowni Państwo, jeszcze zostanie nam uporządkowanie ostateczne przebiegu dzisiejszej sesji. Wpłynęły do mnie dwa wnioski. Jeden, który nie wymaga głosowania, który Państwo również mieliście myślę, że mniej więcej od tygodnia, czyli informacja od Pana Prezydenta o wprowadzenie autopoprawki do druku nr 662, czyli druk nr 662 w formie autopoprawki zostaje wymieniony na druk nr 662A. Ten dokument Państwo macie od, myślę, mniej więcej tygodnia, gdyż jest on datowany na 17 października. Ten akurat dokument nie wymaga zmian w porządku obrad, natomiast jest drugi dokument bardzo, bardzo świeży, który ja mam od mniej więcej kwadransa. Pan Prezydent zwrócił się do mnie z pismem: Proszę o wycofanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy w Płocku pomieszczonego na druku nr 658, w związku z koniecznością doprecyzowania pewnych spornych kwestii ujętych w treści uchwały. I nie ukrywam, że akurat ten wniosek bardzo mnie ucieszył. Zatem poddam pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad punktu na druku 658, czyli punktu 8 porządku obrad dzisiejszej naszej sesji. (z sali Pan Jan Gawryłkiewicz z obsługi technicznej: „Przepraszam, ja potrzebuję jeszcze chwilkę na przeniesienie radnych.”) Dobrze, dobrze, poczekamy technicznie jeszcze, gdy Pan Janek będzie gotowy. Po raz kolejny dzisiaj zostałem poproszony o troszeczkę wolniejsze prowadzenie obrad w momencie, gdy jest głosowanie z uwagi właśnie na kwestie techniczne przełączeniowe. Zatem, Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad... (z sali Pan Jan Gawryłkiewicz z obsługi technicznej: „Jeszcze chwilkę.”) …punktu ósmego. Tak, tak, Panie Janku, ja jeszcze będę czekał. Na razie próbuję zagadać przerwę. Głosować będziemy wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu ósmego, czyli projektu uchwały na druku nr 658, projekt uchwały dotyczący Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy w Płocku. Gdy będziemy technicznie gotowi do głosowania nad zdjęciem tego punktu wyświetlą nam się na pulpitach odpowiednie ikonki. Jeszcze chwilka i będziemy gotowi. Cały czas czekamy, Szanowni Państwo, o podłączenie Państwa z Komisji Uchwał i Wniosków i umożliwienie im zagłosowania. (z sali Pan Jan Gawryłkiewicz z obsługi technicznej: „Głosujemy nad zdjęciem, tak?”) Głosujemy wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu numer osiem, druk nr 658. Mamy pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech opcji wyświetlonych na monitorach. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników.”
	wstrzymujące – 2
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jednogłośnie… przy dwóch głosach wstrzymujących, a siedemnastu głosach za zdjęliśmy z porządku obrad ten punkt. Dziękuję bardzo. Mamy, w takim razie, już doprecyzowany porządek ostateczny sesji dzisiejszej.”
	(pisma dotycząca wprowadzenia zmian do porządku obrad stanowią załączniki nr 7 i 8 do niniejszego protokołu)
	
	Ad. pkt 4
	Materiał: Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do punktu czwartego: Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych. Raz jeszcze witam serdecznie Panów Rektorów. Witam serdecznie. Cieszymy się bardzo, że możemy się z Państwem przynajmniej raz w roku w Ratuszu spotkać, chociaż te spotkania w mniej oficjalnych gremiach również mają miejsce częściej. Dziękuję również za zaproszenia, które otrzymujemy corocznie na rozpoczęcia roków akademickich. W tym roku udało mi się na trzech rozpoczęciach być. Przepraszam Wyższą Szkołę Zawodową… przepraszam, przepraszam Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica po raz kolejny, że nawaliłem i tym razem nie dotarłem. Już byłem niemalże pewny, że będę i niestety pogrzeb sprawił, że musiałem zrezygnować. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już bez żadnych perturbacji dotrę. Panie Prezydencie, czy jakieś słowo wstępne będzie? (niezrozumiały głos z sali) W takim razie zwracam się do naszych czcigodnych gości z prośbą może o krótkie przynajmniej wystąpienia i ewentualnie Państwa spostrzeżenia dotyczące współpracy na linii miasto – szkoły wyższe w Płocku, a jednocześnie może jest to dobra okazja też, żebyście Państwo wypowiedzieli swoje zdanie i opinie na temat szans i zagrożeń, które Państwo widzicie w świetle nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, która w chwili obecnej w przestrzeni publicznej bombarduje nas informacjami niemalże codziennie. Prosimy bardzo o wypowiedzi może w takiej kolejności, jeśli można, jak Państwa odczytywałem na początku. Może Pan profesor Janusz Zieliński. Proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu prof. dr hab. inż. Januszowi Zielińskiemu Prorektorowi Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.
	Pan prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Wychodząc naprzeciw prośbie Pana Przewodniczącego, mając na uwadze drogocenny czas Państwa i mnogość zadań, uchwał, które przed Wami, to postaram się krótko po inżyniersku kilka słów powiedzieć o tym, co w minionym roku akademickim było związane z Politechniką, ale nie tylko, pewne sugestie dotyczące również naszych szkół wyższych w mieście. Otóż, Szanowni Państwo, Politechnika Warszawska rokrocznie, podczas inauguracji zwłaszcza, ustami rektora profesora Jana Schmidta zawsze podkreśla wielką wagę i rangę do współpracy uczelni z samorządami. Ta współpraca zawsze układała się i układa w sposób wręcz wzorowy, a mianowicie dlatego, że wszelkie nasze zamierzenia i poczynania, które planujemy na kolejne lata akademickie uzyskują w pełni Państwa wsparcie, zarówno Zarządu Miasta, zarówno Państwa Radnych i komisji stosownych. Jeszcze raz za to ogromnie dziękuję. I chciałbym w swojej wypowiedzi tylko skupić się na obszarze nauki i badań, bowiem jest on dla nas szczególnie istotny właśnie, Panie Przewodniczący, w świetle projektu w tej chwili nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zapewne Państwo pamiętacie, mniej więcej pięć lat temu powstała taka inicjatywa powołania w Płocku Centrum Naukowego im. Marii Curie-Skłodowskiej. W ramach tego centrum miały powstać trzy podmioty, jednym z nich Laboratorium Innowacyjnych Technologii Energii Odnawialnej przy Politechnice Warszawskiej. Pięć lat temu podejmując decyzję o uruchomieniu działań w tym zakresie, licząc się z ogromnymi problemami i kłopotami zdecydowaliśmy się, nie patrząc na uwarunkowania zewnętrzne, formalno-prawne i tak dalej, zacząć realizować tą swoją część. I, Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy na etapie w zasadzie zamykania pierwszej części tego naszego wielkiego projektu, która dotyczy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa. To jest w tej chwili, śmiem twierdzić, najnowocześniejsze laboratorium w tej części Mazowsza i zachęcam do zwiedzenia. To się mieści na Jachowicza 2. Zobaczycie Państwo jak ta inicjatywa już owocuje niezwykłą aktywnością młodych ludzi. Tam od rana do wieczora trwają badania, prace badawcze, realizowane są aktualnie doktoraty, dokładnie pięć, ale kolejne są – mówiąc kolokwialnie – w drodze. Druga część, a mianowicie Laboratorium Mechaniki, oczekuje już tylko na wyposażenie w nowoczesną aparaturę. I chcę się też troszeczkę pochwalić, że jesteśmy jedną z ośmiu uczelni i instytucji badawczych Mazowsza, która pozyskała – mówię o Filii Politechniki – pozyskała pozytywną ocenę naszego wniosku i pozyskała grant z Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsze na zakup tejże aparatury, to jest przeszło 4 miliony złotych i mamy nadzieję, że zrealizujemy to do końca przyszłego roku i na pewno Państwa zaprosimy na kolejne otwarcie. Natomiast drugi etap to jest Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Energii Odnawialnych, który ma być realizowany od podstaw. Chciałbym podkreślić, że pierwszy etap to były koszty około 10 milionów złotych, z czego przeszło połowa z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego, pozostałe 90% z tej drugiej części to pieniądze, które przekazuje Politechnika Warszawska z Warszawy tutaj do nas, ale reszta to są pieniądze, którymi wspiera nas między innymi właśnie Państwa samorząd. Jest to dla nas bardzo ważne, bo pozwalają one nam domykać te wszystkie przedsięwzięcia, które realizujemy. To również, proszę Państwa, w to wszystko włączają się kwestie związane z konferencjami międzynarodowymi, naukowymi, których średnio od pięciu do sześciu rocznie organizujemy w naszej Filii, a które również zyskują Państwa wsparcie. To jest świetna promocja miasta, bo chociażby niedawno konferencja Młodzi dla Techniki, która skupiła około dwustu młodych doktorantów, habilitantów z przeszło sześćdziesięciu uczelni Polski. To jest, proszę Państwa, też właśnie myślę, że bardzo dobra reklama i promocja naszego grodu. Dziękując za wszystkie inne inicjatywy chciałem podkreślić, że nowa ustawa w jej zapisach wprowadzając często fundamentalne zmiany jednocześnie stwarza pewne szanse i nadzieje na to, by z jednej strony tam, gdzie jednostki są nieco, bym powiedział, słabsze, tworzyć przez federację z mocniejszymi podmiotami silne podwaliny pod to, żeby przede wszystkim uruchamiać procedury naukowe, badawcze po to, żeby móc aplikować o środki ministerialne na te cele, czyli badania i naukę, tym samym na rozwój kadry, na przykład doktorów habilitowanych. I tutaj myślę, że będę wyrazicielem Panów Rektorów również myśli - otóż bardzo duże podziękowanie na ręce Panów Prezydentów za uruchomienie konkursu skierowanego do pracowników uczelni, płocczan pracujących na rzecz regionu i miasta, a którzy dążą do pozyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Tego typu ludzie będą tworzyć podwaliny pod rozwój akademickości Płocka. Innej drogi, proszę Państwa, nie ma. Jeszcze raz dziękując za tą inicjatywę sądzę, że będziemy mogli się może już za rok pochwalić pierwszymi efektami i skutkami. Chcę tylko powiedzieć, że w najbliższych dniach już dwie habilitacje będą składane do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych – mówię o Filii naszej – i dwie kolejne do marca przyszłego roku, więc cztery osoby, miejmy nadzieję, że pozytywnie zakończą te procedury i wzbogacą nasze miasto o wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową. Jeszcze raz dziękuję bardzo za uwagę i za wszelaką pomoc jaką od Państwa pozyskuje Politechnika. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo Panu Rektorowi. Prosiłbym teraz o zabranie głosu Pana Prorektora ds. studenckich Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica Pana doktora Daniela Korzana.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu doc. dr Danielowi Korzanowi Prorektorowi ds. studenckich i ogólnych w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica.
	
	Pan doc. dr Daniel Korzan Prorektor ds. studenckich i ogólnych w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Chyba ta kolejność niezgodna z wiekiem uczelni nie do końca jest zgodna z wysokością środków takich finansowych, które pozyskujemy ze źródeł miejskich, bo my w najmniejszym stopniu występujemy o pomoc do Urzędu Miasta i do Rady Miasta. W każdym razie, tak jak Pan profesor Zieliński, chciałbym bardzo serdecznie podziękować i Radzie, i Panu Prezydentowi, Panom Prezydentom za wszelkie wsparcie, które otrzymujemy. Z dokumentu, który dostaliśmy podczas wcześniejszych obrad, z oceny realizacji uchwały Rady Miasta dużo się nauczyliśmy. Mam nadzieję, że dziękując za już będę prosił o jeszcze i o to wsparcie będziemy intensywniej występować. Już parlament studencki wiem, że szykuje się do tego, żeby wystąpić o jakieś środki do Urzędu Miasta, do Pana Prezydenta. Do tego pomysłu konkursu, o którym mówił Pan profesor Zieliński, na wsparcie habilitantów myślę, że należy dodać bardzo ważną kwestię dotyczącą konkursu Dyplom dla Płocka, który od trzynastu lat odbywa się w naszym mieście. Jest to inicjatywa bardzo wartościowa, bardzo motywująca studentów do pracy i rzeczywiście rozpoczynając nawet w tym roku swoje seminaria i co roku rozpoczynając kolejną edycję swoich seminariów zawsze wspominam o tym konkursie. Jest to bardzo wyraźny i silny motywator, nawet dla osób które są spoza Płocka zaczynają się interesować tymi płockimi problemami i zaglądać w to nasze płockie podwórko w różnych aspektach jego funkcjonowania. Akurat w moim przypadku dotyczy to najczęściej zagadnień związanych z szeroko rozumianą pedagogiką, ale też dzisiejsza laureatka godności „Zasłużony dla Płocka” w ten obszar moich zainteresowań jako andragoga się najbardziej wpisuje, więc to od przedszkola właściwie do najstarszych uczestników procesów oświatowych. Doktoranci jeszcze czekają, Panie Przewodniczący i Panowie Prezydenci, na jakąś motywację do tego, żeby się rozwijać, a tychże także na naszych uczelniach wszystkich trzech, czy czterech nawet, bo i w Seminarium Duchownym, nie brakuje. Tak, że uśmiechamy się jeszcze w imieniu doktorantów, bo dyplomanci mają swoją nagrodę, magistranci, magistrowie mają swoją nagrodę, samodzielni pracownicy nauki mają swoją nagrodę, a jeszcze w imieniu doktorantów pukamy do wrót miasta, żeby i o tej grupie pracowników naukowych pamiętać i też może pomyśleć o wsparciu, czy o jakimś systemie grantowym. Proszę Państwa bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę pomoc realizowaną w wymiarze finansowym, ale też bardzo często za pomoc, którą realizujemy w trakcie różnego rodzaju badań czy zlecanych przez jednostki Urzędu Miasta, czy realizowanych, współrealizowanych z jednostkami Urzędu Miasta i za wszelką pomoc merytoryczną, którą otrzymujemy. I, tak jak powiedziałem, uczymy się od tych, którzy biorą od miasta więcej i będziemy występować o więcej. Dziękuję uprzejmie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo Panu Rektorowi. I przed nami najmłodsza płocka uczelnia wyższa, ale już pełnoletnia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Pan profesor Maciej Słodki. Proszę bardzo, Panie Rektorze.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu prof. nzw. dr hab. n. med. Maciejowi Słodkiemu Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo, Panie Rektorze. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz, proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.
	Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Szanowny Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Chciałem się zapytać. Tutaj w sprawozdaniu zainteresował mnie taki punkt: finansowanie i merytoryczne wspieranie rozwoju kultury, nauki, sportu i turystyki środowisk akademickich i tam jest podana kwota łączna 100.550 zł, z czego na różne projekty 80.550 zł przyznano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 20.000 Politechnice. Chciałem się zapytać z czego wynikają te dysproporcje i brak dwóch pozostałych szkół wyższych, czyli Szkoły Wyższej im. Włodkowica i Wyższego Seminarium Duchownego? Czy to jest zwyczajnie związane z tym, że po prostu pozostałe szkoły składają mniej bądź wcale tych wniosków, czy jest związane na przykład z odrzucaniem części wniosków, a jeśli tak, to dlaczego, bądź czy jakieś inne przyczyny wpływają na to? Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Ja również w kontekście wspierania uczelni wyższych chciałabym się podpytać, ponieważ oczywiście z głosu Pana Rektora Słodkiego wynikał cały czas temat podnoszony akademickości naszego miasta i budowaniu cały czas tego dużego formatu uczelni wokół PWSZ, to w takim razie mam pytanie, bo nieodzownym elementem budowania akademickości jest ściąganie na rynek płocki doktorantów, profesorów po to, żeby można było utworzyć konkretną uczelnię, która ma określone wymagania w przepisach. Proszę mi w związku z tym przedstawić, czy mamy jako miasto jakiś program adresowany między innymi do reprezentantów uczelni w kontekście wykładowców, których moglibyśmy ściągnąć na wniosek oczywiście poszczególnych uczelni, którym moglibyśmy zaproponować między innymi jako taki magnes przyciągający do naszego miasta mieszkanie, ponieważ przeczytałam w materiale, że ostatnia umowa została zawarta w 2007 roku. Czy od 2007 roku nie było żadnego wniosku ze strony tych czterech uczelni w kontekście proponowania wykładowcom, wartościowym wykładowcom, tym, którzy znacznie podwyższyliby jeszcze rangę uczelni, zaproponowując im jakieś mieszkanie z zasobu gminy bądź spółki, która zajmuje się budową takich mieszkań? Proszę o odpowiedź.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Darii Domosławskiej.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu prof. nzw. dr hab. n. med. Maciejowi Słodkiemu Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo Panu Prezydentowi za wyjaśnienia. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zatem chciałbym poddać pod głosowanie pisemny materiał, który otrzymaliśmy od Pana Prezydenta, materiał pod tytułem: Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych. Prosiłbym o pulpity do głosowania i proszę Państwa Radnych o zagłosowanie nad tym materiałem. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. (niezrozumiały głos z sali) Pan Przewodniczący Artur Kras nie miał możliwości głosowania, ale ponieważ wynik jest jednoznaczny, wszyscy na tak, to może nie będę reasumpcji robił. A prośba przy okazji o sprawdzenie pulpitu, sprawności pulpitu. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie przyjęliśmy ten materiał.”
	Wynik głosowania:
	za – 17
	przeciw – 0
	wstrzymujące – 0
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Raz jeszcze serdecznie dziękuję Panom Rektorom na przybycie na dzisiejszą sesję. Zapewniamy o życzliwości samorządu dla wszystkich płockich uczelni, o jednakowej życzliwości dla wszystkich uczelni i dziękujemy za to, że znaleźli Panowie w swoich napiętych kalendarzach czas, żeby nas dzisiaj zaszczycić. Serdecznie dziękujemy.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty: Sytuacja ludzi bezdomnych w Płocku (pomoc w okresie zimowym, problem wychodzenia z bezdomności). Pisemne materiały otrzymaliśmy w tej materii. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan Prezydent Roman Siemiątkowski, proszę bardzo.”
	Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Drodzy Mieszkańcy! Szanowni Państwo! Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Bezdomność jest trudnym i złożonym zjawiskiem społecznym, które dotyczy wszystkich państw na świecie. Nie ma znaczenia czy są to państwa biedne czy bogate. Bezdomni żyją wszędzie. Każdy kraj i samorząd stara się w miarę możliwości radzić sobie z tym problemem. Należy podkreślić, iż problem bezdomności staje się szczególnie widoczny w okresie jesienno-zimowym. Wówczas podstawową formą pomocy udzielaną osobom bezdomnym jest zapewnienie gorącego posiłku, zapewnienie schronienia w placówkach działających na terenie miasta Płocka oraz zapewnienie odzieży odpowiedniej do pory roku. Doświadczenie płockiego samorządu wynikające z dotychczasowej pracy na rzecz osób bezdomnych potwierdza, iż co roku jesteśmy dobrze przygotowani do udzielenia w okresie zimowym wsparcia i pomocy osobom na co dzień przebywającym i żyjącym na ulicach. Miasto podejmuje i rozwija systemowe wsparcie w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, w postaci finansowania całodobowych placówek noclegowych dla kobiet i matek z dziećmi oraz mężczyzn, a także placówki niskoprogowej w postaci miejskiej ogrzewalni dla osób bezdomnych. Jednym z podstawowych problemów jest wsparcie osób, które nie wyrażają zgody na pobyt w placówkach. Osoby te przebywają na klatkach schodowych, altankach działkowych i śmietnikowych lub w piwnicach, gdzie często spotykane są pod wpływem alkoholu, narażone są na utratę życia i zdrowia wskutek wychłodzenia organizmu w okresie mrozu. W takim przypadku wsparcie i pomoc osobom bezdomnym wymaga skorelowanych działań wielu instytucji, służb oraz organizacji pozarządowych. Tylko dzięki współpracy wszystkich trzech sektorów polityki społecznej możliwa jest skuteczna pomoc i wsparcie osobom wykluczonym społecznie. Warto zwrócić uwagę, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku wraz ze Strażą Miejską na bieżąco prowadzi monitoring zjawiska bezdomności w Płocku dzięki czemu nasze miasto wprowadza i rozwija nowe narzędzia pracy z osobami bezdomnymi, którymi są między innymi usługi outreach. Outreach jest działalnością świadczącą usługi wszystkim populacjom, którzy w przeciwnym razie nie mają dostępu do tych usług, to jest streetworking – wspieranie osób wykluczonych przebywających na ulicy. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż Gmina-Miasto Płock od 2014 roku jako pierwsze miasto w Polsce realizuje program mieszkań chronionych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi 28 mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych ruchowo, a także dla osób wychodzących z bezdomności, wychodzących z przemocy w rodzinie oraz dla osób opuszczających pieczę zastępczą. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Stwarza ono warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i – co bardzo ważne – w integracji ze społecznością lokalną. Między innymi osoby wychodzące z bezdomności korzystające z tej formy pomocy mają zapewnione wsparcie specjalistów terapeutów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, a także objęte są indywidualnymi programami usamodzielniającymi. Obecnie w mieszkaniach chronionych przebywa 16 osób, w tym troje dzieci. Wielowymiarowe działania podejmowane przez miasto Płock przyczyniają się do jeszcze skuteczniejszego udzielania pomocy i wsparcia osobom bezdomnym. Efektem tych działań jest fakt, iż w latach 2010-2017 żadna z osób bezdomnych nie została narażona na zgon lub hospitalizację z powodu wychłodzenia organizmu bądź zamarznięcia. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy tak, Panie Prezydencie, trochę mnie Pan zaskoczył, szczerze mówiąc. Nie wiem skąd jest to opracowanie, które Pan cytował, przez kogo zostało to napisane, ale troszkę wzbudziło moje nieoczekiwane emocje podjęcie tematu, że streetworking można zaliczyć do bezdomności, czyli streetworking jest walką z bezdomnością. Dla mnie to trochę nie pasuje. Streetworking z natury rzeczy to jest praca z młodymi ludźmi, z dziećmi i z młodzieżą, którym się pokazuje jak można inaczej inaczej prowadzić życie, ale to nie ma nic wspólnego z bezdomnością. Ja raczej bym nie zaliczała tego do pojęcia bezdomności. (niezrozumiały głos z sali) Nie wiem co mówi Wikipedia, ja mówię co myślę i też pracujemy w zakresie streetworkingu, Pan Prezydent doskonale wie. Odnosząc się już konkretnie do tego materiału. Przeczytałam sobie dość uważnie tą analizę SWOT, która została opracowana, czyli te mocne i słabe strony i trochę mnie przerażają dwa punkty. Pierwszy to jest to jest taki, bo jak mniemam, to jest opinia MOPS-u, bo został ten materiał przez MOPS przedstawiony, że jest zbyt mało organizacji zajmujących się problematyką bezdomności, z jednej strony. Później, to też mnie bardzo zatrważa i też chciałabym się dopytać, czy nie ma możliwości stworzenia takiego programu adresowanego właśnie do osób bezdomnych i za chwilkę będę nawiązywała do kolejnego pytania, à propos problematyki zdrowotnej, bo Państwo również opisaliście jeszcze – dokładnie zacytuję to, co zostało sformułowane przez Państwa: brak oferty wsparcia przedmedycznego i lekarskiego dla osób bezdomnych, bo często te osoby bezdomne są chore, są samotne oczywiście, chore, które wymagają zdecydowanie opieki medycznej, lekarskiej, wsparcia. Oczywiście mam tę świadomość, że często jest tak, że diagnoza i późniejsze leczenie jest nieadekwatne do tego w jakich warunkach te osoby żyją, ale chodzi o bezpośrednią pomoc tym ludziom w zakresie wsparcia medycznego. Proszę mi powiedzieć, czy nie jesteśmy w stanie opracować jakiegoś programu. I teraz nawiązuję również do kolejnego pytania. W ogóle o jakiej skali bezdomności my w Płocku rozmawiamy? Bo część osób możemy zdiagnozować poprzez to ile osób przebywa w schronisku, ile osób przebywa w noclegowni, czy w mieszkaniach chronionych, ale wiele osób – w moim przekonaniu – nie znajduje się w tej statystyce, którą Państwo przedstawiliście. Czyli chciałabym wiedzieć na podstawie tego co ci pracownicy socjalni doskonale znają te tematy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z tym chciałabym wiedzieć o jakiej skali bezdomności my w ogóle w Płocku rozmawiamy, globalnie. I druga kwestia z tym też związana – osoby przebywające w mieszkaniach chronionych. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam tą tabelę, która Państwo nam przedstawiliście, bo jest 2015, 2016 i 2017, do września 2017 roku okres i mamy w 2015 przebywających osób w mieszkaniach chronionych dorosłych 25 oraz 10 dzieci, w 2016 21 osób dorosłych oraz 8 dzieci, natomiast w 2017 tylko 13 osób dorosłych i 3 dzieci. Rozumiem, że to jest do września, czyli można byłoby jeszcze doliczyć, ale prawdopodobnie te same, bo nie wiem jaki jest maksymalny okres przebywania w takim mieszkaniu chronionym. I de facto też chciałabym wiedzieć o efektach tego, bo jakby też tutaj nic nie mówimy o efektach, bo chciałabym wiedzieć, czy na przykład te osoby, które otrzymują takie mieszkanie chronione, bo tam jest określony czas, w którym ta osoba może przebywać, co się później dzieje z tą osobą, czy ona znów trafia na ulicę, czy gdzieś otrzymuje jakieś wsparcie, otrzymuje jakieś środki finansowe, że może ewentualnie gdzieś znaleźć jakiś dach nad głową, co się później dzieje chciałabym wiedzieć. I chciałabym znać jeszcze raz tą skalę, tak naprawdę, problematyki bezdomności i te programy zdrowotne dla osób bezdomnych. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.
	Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Panie Prezydencie, z tego materiału wynika, z przeprowadzonej analizy SWOT tej sytuacji, że mamy sporo słabych stron w tym temacie. W samej analizie jest aż dwanaście pozycji. Ja nie bardzo we wnioskach do dokumentu widzę podane jakieś konkretne rozwiązania tych problemów, które zostały zaznaczone w tym dokumencie, ale szczególnie mnie zainteresowały dwie sprawy. O jedną, czyli brak tej oferty wsparcia przedmedycznego i lekarskiego już zapytała Pani Radna Kulpa. Poprosiłbym więc też o odpowiedź w tym temacie. Jeszcze się chciałem zapytać też, jako słabą stronę wyszczególniono brak miejskiego programu dla zadłużonych lokatorów – praca za czynsz. I teraz się chciałem właśnie dopytać, czy tego typu jakiś program jest w fazie powstawania, czy może jakiś inny program Państwo planujecie przygotować, który by ten problem rozwiązywał. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Darii Domosławskiej.
	Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Jak wynika z materiału, problem bezdomności jest problemem bardzo złożonym i wymaga skorelowanych działań wielu służb, oczywiście pod egidą MOPS-u. Ja chciałam wyraźnie podkreślić, że takie działania, które mamy przedstawione w materiale, są tylko namiastką tego z czym spotykają się w rzeczywistości osoby bezpośrednio mające kontakt z osobami bezdomnymi. Chciałam również prosić, żeby każda z osób, której przychodzi do głowy ścinanie środków finansowych przekazywanych na tego typu działania zawsze wróciła do tego materiału, żeby osoby, którym chodzi po głowie pomysł likwidacji którejś z organizacji bądź też instytucji zajmujących się osobami bezdomnymi, również zawsze wróciła do tego materiału, jeżeli taka myśl będzie jej przyświecała. Co do pytań. Chciałam zwrócić uwagę na taki zapis, który jest końcowym elementem materiału – ja go zacytuję – z uwagi na pogarszający się stan higieniczno-sanitarny osób bezdomnych konieczne jest utworzenie pomieszczenia, kwarantanny, tak zwanej śluzy dla osób bezdomnych. Chciałam zapytać jakie działania są w tym kierunku podjęte, czy w tej chwili macie Państwo miejsce lub też środki finansowe, które będą przeznaczane na tego typu miejsce? Dziękuję bardzo.”
	Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja chciałem prosić Pana Dyrektora Mirosława Chybę, żeby odniósł się do postawionych pytań.”
	Pan Mirosław Chyba Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Postaram się tutaj udzielić odpowiedzi na postawione pytania. Może zacznę od kwestii zbyt małej organizacji pozarządowych świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych i wydaje mi się, że nie jest to przesadą, ponieważ tutaj na palcach jednej ręki wymienię organizacje bezpośrednio zaangażowane w pomoc tej kategorii osób. Chodzi tutaj o Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Diecezji Płockiej, mogę do tego jeszcze dołożyć Polski Czerwony Krzyż i MONAR, tak, który też jakby częściowo działa na rzecz tych osób. Tak naprawdę, powiem, chodzi tutaj o to, że gdyby tych organizacji działających na rzecz tych osób było dwa, trzy, pięć razy więcej myślę, że byłoby wszystkim łatwiej, tym bardziej, że praca z tymi osobami jest trudna. Możnaby powiedzieć, że jest to taka trochę praca syzyfowa. Jeżeli chodzi o, w ogóle tutaj jeszcze się odniosę do kwestii outreachu i streetworkingu, to się z Panią Radną nie zgodzę, ponieważ z samej definicji streetworking to jest praca poza instytucją w środowisku klienta, a kim będzie klient, czy on będzie dzieckiem, czy będzie zaliczany już do młodzieży, czy będzie osobą bezdomną czy w jakikolwiek sposób inny wykluczoną społecznie, to mamy do czynienia z pracą w środowisku czyli ze streetworkingiem. Co do skali bezdomności od kilku lat możemy powiedzieć, że jest na poziomie plus, minus dwustu osób. Od zeszłego roku w ramach projektu Powrót do domu podjęliśmy próbę opracowania mapy. Ta mapa służy nam, i ta mapa została opracowana, ona służyła nam do zdiagnozowania środowisk, gdzie osoby bezdomne przebywają poza instytucjami. I mamy w tej chwili kilka takich miejscówek na terenie miasta. Poza tym również służyła nam do zdiagnozowania konkretnie tych osób, fizycznie, tak, czy to jest pan X, Y, pani Z i tak dalej. W tej chwili, jeżeli chodzi o taką konkretną liczbę, to na 23 października mieliśmy ustalone 192 osoby, które przebywają w placówkach i poza placówkami. W roku ubiegłym jakby przez naszą instytucję przewinęło się 201 osób i cały czas, że tak powiem, to w tych granicach się kręci około 200 osób. Możemy też mówić w okresie ostatnich kilku lat o pewnym status quo, jeżeli chodzi o liczbę osób bezdomnych. Oczywiście jest to też o tyle zmienne, że mają tutaj znaczenie warunki pogodowe, jak również to, że są osoby, które napływają tutaj do miasta z gmin ościennych, które akurat nie mają w swojej ofercie miejsc schronienia dla swoich mieszkańców. Aha, jeżeli chodzi o konkretne działania na rzecz osób bezdomnych. Oczywiście pobyt – i tutaj nawiążę może na razie do pobytu w mieszkaniach chronionych – tak de facto nie ma takiego czasu, żeby tutaj był jakiś konkretny termin, że ktoś może tam przebywać pół roku, rok. Oczywiście warunek jest taki, że musi przystąpić do realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności i, że tak powiem, podejmować działania w ramach tego indywidualnego programu. Powiem - bardzo, bardzo różnie to wygląda. Są oczywiście osoby, które z mieszkań chronionych są usuwane za, powiem, karygodne zachowania czy ciągłe naruszenia obowiązującego regulaminu w mieszkaniach chronionych. Są osoby, które wychodzą stamtąd, że tak powiem, bo otrzymują pracę, wyjeżdżają z miasta, są osoby, które otrzymują mieszkania socjalne. Jest to tutaj, że tak powiem, bardzo różnie to wygląda. Ale nie jest tak, nie można powiedzieć, że osoby, które wchodzą w indywidualny program wracają potem na ulicę, bo zresztą my nie dopuszczamy do takich sytuacji, bo nawet jeżeli z jakichś przyczyn osoba nie jest w stanie utrzymać się w mieszkaniu chronionym zapewniamy mu w pierwszej kolejności powrót do placówek. Wybór należy do tej osoby. Zawsze zresztą pamiętajmy, że osoby bezdomnej nie można do niczego zmusić. To tutaj też jakby warunkiem jest chęć współpracy i dobra wola tej osoby i zgoda na pewne działania. Mógłbym powiedzieć tutaj tak dla przykładu, podam tylko jak to wyglądało, że na przykład, jeżeli chodzi o działania, tylko że tutaj za 2016 rok będę dysponował, tak, danymi, ale one będą – myślę – pewnym odniesieniem, trzy kobiety otrzymały mieszkania z zasobów komunalnych gminy, zawarto dwa kontrakty socjalne z osobami bezdomnymi, umieszczono cztery osoby w schronisku w Sokołowy Kąt ze względu na stan zdrowia, jedną osobę umieszczono w Domu Pomocy Społecznej, dwie osoby umieszczono w mieszkaniu chronionym, sześć osób przebywających w schronisku dla bezdomnych mężczyzn podjęło długoterminową terapię odwykową, piętnaście osób podjęło uczestnictwo w grupie wsparcia AA, cztery kobiety przebywające w noclegowni podjęły terapię w poradni leczenia uzależnień, skierowano trzydzieści siedem osób na leczenie detoksykacyjne do Szpitala Świętej Trójcy w Płocku i tak dalej, i tak dalej. Mam tutaj taki szczegółowy wykaz. Więc z tymi osobami pracuje się na bieżąco i podejmuje się wszelkie działania, żeby te osoby postawić, że tak powiem, na właściwe tory i żeby pomóc im w powrocie do normalnego świata, żeby te osoby, że tak powiem, wyjąć z tego marginesu wykluczenia społecznego. Co do zapisów w analizie SWOT dotyczących tutaj braku oferty wsparcia przedmedycznego i lekarskiego dla osób bezdomnych. I, proszę Państwa, prawda jest taka, że w większości przypadków te osoby są osobami nieobjętymi ubezpieczeniem zdrowotnym, w zasadzie do lekarza trafiają wtedy, kiedy już zaistnieje taka konieczność, tak, kiedy – że tak powiem – dociera albo pracownik socjalny gdzieś tam w jakieś miejsce, albo najczęściej Straż Miejska z którą tutaj bardzo ściśle współpracujemy. Taka osoba dowożona jest albo na izbę wytrzeźwień, albo do szpitala, tak, i okazuje się, że dopiero wtedy, oferowana jest wobec niej jakaś tam opieka medyczna i podejmowane są działania wobec takiej osoby. Powiem, cóż z tego, my dokładamy wszelkich starań, żeby te osoby mobilizować do tego, żeby się rejestrowały w Urzędzie Pracy, ale tak jak mówię, to jest dobra wola tych osób. Oczywiście te, które tego nie podejmują, korzystają z możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach środków, którymi dysponuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i to wtedy odbywa się w oparciu o wydawaną decyzję administracyjną, ale też jest to już w sytuacji, kiedy – że tak powiem – następuje taka konieczność, a więc objęcia tej osoby ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli chodzi o miejski program pomocy zadłużonym lokatorom mieszkań komunalnych i socjalnych Praca za czynsz jest to temat, że tak powiem, przez nas dopiero wywołany. Pytanie, czy trwają prace nad tym programem – powiem, że jest to etap wstępny, tak. Taki pomysł, że tak powiem, się urodził. Mam nadzieję, że w jakiejś sensownej perspektywie nad tym programem będziemy pracować, chociaż tutaj jest konieczna w tym układzie, czyli jakby nie wszystko leży w gestii samego Urzędu Miasta i władz, to kwestia współpracy wielu podmiotów, tak. Oczywiście my myślimy chociażby tylko o tym, żeby zacząć od zasobów miasta. Co do kwestii kwarantanny jest to problem bardzo trudny. Myśmy, zresztą tu jakby zdanie końcowe brzmi: dotychczas podjęcie powyższych działań nie było możliwe z uwagi na brak odpowiedniego miejsca w mieście, i to jest zasadniczy problem. Podejmowane były takie próby. Swojego czasu chcieliśmy taki punkt uruchomić we współpracy z Izbą Wytrzeźwień. Niestety nie spotkało się to z przychylnością i powiem – pewnie się nigdzie na terenie miasta nie spotka z przychylnością. To jest zasadniczy problem znalezienie właściwej lokalizacji, która by – w cudzysłowie i kolokwialnie – nikomu nie przeszkadzała. Takie są realia. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo, Panie Dyrektorze. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Dziękuję. Zatem chciałbym poddać pod głosowanie pisemny materiał, który otrzymaliśmy w punkcie: Sytuacja ludzi bezdomnych w Płocku (pomoc w okresie zimowym, problem wychodzenia z bezdomności). Poddaję pod głosowanie ocenę Państwa Radnych tego materiału. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. (niezrozumiały głos z sali) Czy jeszcze ktoś z Państwa zauważył jakiś problem z aparaturą głosującą? Jest więcej osób. Proszę Państwa, ten materiał wyraźnie przyjęliśmy zdecydowaną większością głosów, więc ja proponuję może nie… (niezrozumiały głos z sali) Dobrze, Pan Radny Marcin Falkiewicz prosi o reasumpcję, gdyż widnieje jako głosująca osoba przeciw. Podejrzewam, że podobna sytuacja zadziała się u Pana Przewodniczącego Tomasza. Również? Nie? Aha, dobrze, tutaj nie było pomyłki. Dobrze, w takim razie powtarzam głosowanie. Prosiłbym raz jeszcze o umożliwienie głosowania, a Państwa Radnych bardzo proszę o uważne i odpowiednio mocne wciśnięcie pulpitów do głosowania. Proszę raz jeszcze o ten sam pulpit. Powtarzamy głosowanie nad tym materiałem. Teraz się pojawiły u Państwa pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników.”
	podanie wyników.”
	Wynik głosowania:
	za – 19
	przeciw – 1
	wstrzymujące – 1
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przy dziewiętnastu głosach a tak i jednym głosie sprzeciwu i jednym głosie wstrzymującym przyjęliśmy ten materiał. Dziękuję.”
	Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Płocka za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt szósty: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Płocka za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. Jako pierwszy zabierze głos Pan Prezydent Roman Siemiątkowski. Proszę bardzo, Panie Prezydencie.”
	Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Drodzy Mieszkańcy! Szanowni Państwo! Prezentujemy dzisiaj coroczną informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. Obowiązek taki wynika z ustawy - Prawo oświatowe. Jak wszyscy wiemy 1 września 2017 roku została rozpoczęta w Polsce reforma systemu szkolnego polegająca na likwidacji gimnazjów oraz wydłużenie cyklu kształcenia w szkołach podstawowych do ośmiu, w liceach ogólnokształcących i technikach do czterech lat. Utworzono również w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej trzyletnią szkołę branżową. Jak również zapewne Państwo doskonale wiecie w Płocku prace nad przygotowaniem reformy przebiegały bez zakłóceń, choć nie obyło się bez ścierania zdań i poglądów na kształt systemu szkolnego w Płocku po wprowadzeniu reformy. Odbyło się szereg spotkań z dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół, z rodzicami, podczas których starano się dojść do porozumienia w sprawach spornych. Taki konsensus udało się osiągnąć, a efektem tego konsensusu było to, że zaproponowana przez Prezydenta Miasta Płocka organizacja systemu oświaty uzyskała pozytywne opinie bez żadnych uwag nauczycielskich związków zawodowych oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Przygotowane projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich radnych bez względu na opcję polityczną. Sprawne wdrożenie reformy wyniknęło z ciężkiej pracy wielu osób w nią zaangażowanych a nie z jej słuszności. Reforma wdrożona od 1 września wymusiła wiele zmian dla pracowników oświaty polegających na zmianie pracodawcy lub wymiaru zatrudnienia. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej wynika, że z jedenastoma nauczycielami rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela albo art. 225 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, w tym ośmiu nauczycieli skorzystało z możliwości przejścia na emeryturę w związku z art. 88 Karty Nauczyciela. Około trzydziestu nauczycielom nie przedłużono umowy o pracę, a kilkudziesięciu ma obniżony obowiązkowy wymiar godzin. Niestety według naszych prognoz w następnych latach już tak dobrze nie będzie. Prognozy pokazują, że będą szkoły podstawowe, gdzie liczba oddziałów z dwudziestu w roku szkolnym 2016/17 spadnie w roku szkolnym 2020/21 do czterech oddziałów klas IV-VIII i siedmiu oddziałów klas I-III. Przypominam, że w klasach I-III uczy tylko jeden nauczyciel, a zatem gdzie będą miejsca pracy dla nauczycieli klas IV-VIII? Niezależnie od powyższego pragnę zapewnić, że Urząd Miasta Płocka w dalszym ciągu będzie minimalizował w miarę swoich możliwości negatywne skutki wprowadzanych reform, bo dla władz miasta najważniejsze w pierwszej kolejności jest dziecko uczeń, a także nauczyciel oraz pracownik administracji i obsługi szkół. Wartym podkreślenia również jest to, że mimo tego, że prawo do wychowania przedszkolnego mają aż cztery roczniki dzieci, trzy-, cztero-, pięcio- i sześciolatki, to każdy rodzic mógł zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola, a nie wszędzie w Polsce było to możliwe. Odnosząc się jeszcze na chwilę do spraw związanych z wynagradzaniem nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych informuję, że ostatnia rządowa podwyżka wynagrodzenia zasadniczego miała miejsce w kwietniu bieżącego roku z wyrównaniem za okres od 1 stycznia 2017 roku. Wynagrodzenie zasadnicze wszystkich nauczycieli oraz wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym zależne od samorządu miasta, wzrosły o 1,3%. Podwyżka ta sfinansowana została praktycznie ze środków własnych miasta, ponieważ mimo wcześniejszych rządowych deklaracji o odpowiednim do skutków podwyżki wzroście subwencji o 1% ostatecznie standard finansowy na ucznia A wzrósł tylko o 0,28%. Konsekwencją zaniżenia standardu A było pierwsze nienotowane od kilkunastu lat obniżenie subwencji na rok 2017 liczone rok do roku oraz konieczność sfinansowania podwyżki wynagrodzeń nauczycieli ze środków własnych miasta w 72% - kwota około półtora miliona złotych. Jak wspomniałem wyżej Rząd RP przekazał samorządom środki tylko na 28% skutków podwyżki. Pragnę jednocześnie poinformować, że realne wynagrodzenie nauczycieli w ostatnich latach systematycznie spada. W 2015 roku stanowiło 80% średniej krajowej, w 2016 – 77, a we wrześniu 2017 roku – 70% średniej krajowej i obniżyło się do poziomu nienotowanego od 20 lat. Według rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 od 1 maja 2018 roku przewidziana jest kolejna pięcioprocentowa podwyżka wynagrodzeń nauczycieli. Skutki tej podwyżki dla miasta Płocka szacujemy na ponad pięć milionów złotych. Standard finansowy na ucznia A subwencji na rok 2018 powinien wzrosnąć o około 3,2%, z czego o 2,5% z tytułu podwyżki 2018 roku oraz o około 0,7% z tytułu podwyżki wdrożonej w 2017 roku. Przypominam też, że zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli każda rządowa – w cudzysłowie – podwyżka wynagrodzenia nauczycieli powoduje automatyczny wzrost wszystkich składników wynagrodzenia, w tym dodatku motywacyjnego, dodatków funkcyjnych i za warunki pracy, o których decyduje samorząd. W tej sytuacji, zwłaszcza wobec bezprecedensowego w ostatnich latach przenoszenia skutków podwyżek rządowych na samorządy, rozważanie możliwości ewentualnego podwyższenia niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli należy odłożyć do czasu otrzymania przez miasto Płock szczegółowych informacji na temat ostatecznej subwencji na rok 2018. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, to aktualnie trwają prace nad przygotowaniem budżetu miasta Płocka na 2018 rok. Sprawa wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych podległych miastu jest aktualnie analizowana. Przypomnę jeszcze, że miasto – mówiąc kolokwialnie – dokłada do subwencji oświatowej każdego roku średnio około 40%, a w pieniądzu to jest jest około 120 milionów złotych. W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowano w płockiej samorządowej… jeszcze raz… natomiast od siedmiu lat obserwujemy bezprecedensowe inwestycje w oświacie na kwotę około 114 milionów złotych, a w ostatnim roku szkolnym zrealizowano w płockiej samorządowej oświacie następujące inwestycje: oddano do użytku nową siedzibę dziesięciooddziałowego Miejskiego Przedszkola nr 31 z oddziałami integracyjnymi, zakończono kompleksowy remont i rozbudowę Miejskiego Przedszkola nr 15, przeprowadzono remont pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 27, wykonano plac manewrowy przy Miejskim Przedszkolu nr 6 w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej dla placówki, dokonano wymiany wentylacji w bloku żywieniowym Przedszkola 37, w lipcu 2016 roku rozpoczęto generalny remont i przebudowę siedziby Miejskiego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi nr 3 w Płocku (planowane oddanie placówki w styczniu 2018 roku) i wreszcie oddano do użytku nowoczesne boiska w Szkole Podstawowej nr 12 oraz nowoczesne boisko z placem zabaw w Szkole Podstawowej nr 15. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Markowi Krysztofiakowi.
	Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Chciałem się odnieść najpierw do tej liczby tych oddziałów klas I-III. Ja nie użyłem sformułowania, że będzie klas mniej, klas I-III, ja tylko powiedziałem, że w jednej ze szkół według naszych prognoz będzie taka sytuacja oto, że będą cztery oddziały klas IV-VIII i w optymistycznym wariancie siedem oddziałów klas I-III w tej akurat konkretnej szkole, którą mam na myśli. Jeżeli ktoś chce wiedzieć jaka to konkretnie szkoła, to mogę taką informację później przekazać, bo to jest w oparciu o nasze prognozy. Więc to jest jedno sprostowanie. Odnosząc się do tego, co powiedział Pan Radny odnośnie pracowników pracowników administracji i obsługi, przypomnę jeszcze raz to, co przed chwilą pozwoliłem sobie przeczytać, że w tej chwili w trakcie przygotowania nowego budżetu na 2018 rok jest analizowana sprawa wynagrodzeń - i teraz proszę bardzo uważnie słuchać – pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych podległych miastu, a wszystkich to nie tylko oświatowych, ale również żłobków, o których Pan powiedział, Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, Miejski Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wszystkich jednostek organizacyjnych, bo to powinien być jeden system. I to tyle tytułem sprostowania.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.
	Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Panie Prezydencie, tak jak już wspomniał Pan Radny Krysztofiak, to nie jest raczej efekt reformy, tylko systematycznego od iluś tam lat spadku liczby uczniów w płockich szkołach, przynajmniej w dużej poważnej części. Natomiast, jeśli chodzi o te subwencje, my co prawda nie mamy w materiale subwencji za 2017 rok – ostatnia jest za 2016 rok – więc trudno się odnosić do materiałów, które Pan Prezydent ma, a które nie są dostępne dla mnie. Natomiast z materiałów, które dostaliśmy, od 2013 roku subwencja systematycznie wzrasta. W 2016 była najwyższa z tych lat. Również różnica między wydatkami miasta a subwencją od 2013 do 2016 cały czas się pomniejsza. Natomiast rzeczywiście co spada, to spada udział środków własnych miasta. Od 2013 do 2016 roku spadły o prawie 2 miliony, to jest o prawie 5%. Ja oczywiście rozumiem, że w tym są różne takie sytuacje jak nakłady inwestycyjne, czy chociażby od 2016 roku jest subwencja przedszkolna, ale miałbym taki apel do Pana Prezydenta, że z edukacją to jest trochę tak jak ze służbą zdrowia, tak - każda złotówka się przyda i jeśli już coś mamy przeznaczone, to proponowałbym tego udziału nie zmniejszać ze względu na to, że środków zewnętrznych na przykład mamy więcej, bo naprawdę każdą złotówkę edukacja jest w stanie korzystnie dla miasta Płocka i dla jego dzieci wykorzystać. Dziękuję.”
	Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Radny, odnosząc się do tej liczby oddziałów i spadającej liczby uczniów – to, że w tym roku jest taka skala skutków reformy to wynika, po pierwsze, z bardzo dużej pracy dyrektorów szkół i nauczycieli, bo ja powiem, znam nauczycieli, którzy pracują w trzech szkołach. Myśmy pomagali tym nauczycielom i to jest efekt wysiłku wszystkich wspólny - i Wydziału Edukacji, i dyrektorów szkół, i nauczycieli - że te skutki są, po pierwsze, takie jakie są. Po drugie - to jest początek reformy. Jak ja posłużyłem się przykładem tej szkoły podstawowej z tymi oddziałami czterema i siedmioma, to dotyczyło to roku szkolnego 2020/2021, a w takiej perspektywie trzeba to liczyć, bo wtedy już wygasną zupełnie gimnazja, nie będzie przenoszenia klas VII ze szkoły do szkoły, tylko szkoła musi stanąć na własnych nogach. I mam przykład takiej szkoły, gdzie będzie właśnie taka sytuacja. Odnosząc się do subwencji to, po pierwsze, wysokość subwencji i dotacji do subwencji, w ogóle wysokość środków na finansowanie szkół wynika z realizowanych zadań, z wielkości szkoły, z liczby uczniów i tak dalej, i tak dalej. I teraz ja podam Panu przykład taki, że w 2016 roku Płock dołożył do – w cudzysłowie, przepraszam za ten kolokwializm – dołożył do subwencji ponad 42, prawie 43%, a Ciechanów 33%, Ostrołęka 37, Radom 32, Rzeszów 29, Siedlce 34, Toruń 30, Włocławek 33, więc u nas i tak jeszcze jest bardzo dobrze i nie ma mowy o tym, żeby świadomie obniżać środki samorządowe, które są dokładane do subwencji, żeby oszczędzać. Nie oszczędzamy na dzieciach. Wysokość środków na każdą szkołę wynika z wielkości szkoły i wielkości realizowanych zadań i tylko tyle. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Markowi Krysztofiakowi.
	Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Ja się odniosę do tej części, która dotyczyła mojej wypowiedzi. Pan Prezydent raczył był skomentować. Panie Prezydencie, to że będziecie analizować przy budżecie ewentualne podwyżki dla pracowników administracji i obsługi to ja mam coroczne takie odpowiedzi na moje interpelacje i od 2014 roku tak analizujecie, że jest zero podwyżki przez te trzy lata. Więc nie analizujcie, tylko po prostu podejmijcie decyzję. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest taka, że ja wyraźnie powiedziałem, że my będziemy wnioskować o nadzwyczajną sesję Rady Miasta Płocka dla wszystkich pracowników administracji i obsługi jednostek samorządu terytorialnego, w tym oświaty, która jako pierwsza zareagowała na tą sytuację, która ma miejsce. Bo nie wiem, czy Państwo w ogóle macie zrozumienie do sytuacji, że ci pracownicy często, żeby mieć płacę minimalną to muszą mieć do tego dodatek stażowy i premia, bo inaczej by nie mieli nawet tej płacy minimalnej. Więc sytuacja naprawdę jest tragiczna, jeżeli ci ludzie już tak się mobilizują. I to nie jest przypadek, że pojawia się petycja. Zresztą podpisy, o których ja mówiłem na Dniu Edukacji Narodowej, należało się nie obrażać, tylko po prostu posłuchać i odpowiednio zareagować. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Darii Domosławskiej.
	Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Postanowiłam zabrać głos, żeby zwrócić uwagę, że przedstawiony materiał to nie tylko reforma, pieniądze, podwyżki, ale wiele ciekawych rzeczy, które dzieją się w płockiej oświacie. To między innymi fakt, że płocka Jagiellonka od ubiegłego roku realizuje międzynarodową maturę, że samorząd zapewnił miejsca dla wszystkich przedszkolaków w przedszkolach publicznych. To również fakt, że angażujemy się w to, aby wszystkie dzieci, zarówno te wymagające wsparcia, te które uczęszczają do szkół specjalnych, miały zapewnioną wspaniałą bazę. Jest jeszcze jeden fakt godny podkreślenia – dbamy również o zdrowie dzieci i stąd moje pytanie, ponieważ ubiegłym roku realizowany był taki program pilotażowy akcja Rowerowy Maj, w materiale przedstawionym jest taki akcent pokazujący, że akcja Rowerowy Maj wpłynęła na zmniejszenie ruchu samochodowego w pobliżu trzech szkół, które ten program realizowały. Chciałam zapytać się jakie miasto podejmie działania w kierunku poprawy infrastruktury rowerowej na terenie miasta w pobliżu szkół i czy podobny program, akcja Rowerowy Maj będzie realizowana w kolejnych latach na szerszą skalę. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.
	Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Panie Prezydencie, ja nie narzekam na wysokość środków finansowych, które miasto przeznacza na oświatę, bo wiem, że są bardzo duże w porównaniu do innych miast. Warto przypomnieć, że w tym kierunku, o ile dobrze pamiętam, pierwszy poszedł takiego znacznego zwiększenia Pan Prezydent Milewski i chwała Państwu za to, że to kontynuujecie. I z pewnością te przykłady procentowe, które Pan podał z innych miast, to my po prostu mamy więcej do zaoferowania niż te miasta w tej dziedzinie, jestem przekonany. Natomiast też faktem bezsprzecznym jest fakt, że wkład własny w te środki systematycznie spada z 47% w roku 2013 do 42% w 2016 i tylko na to zwróciłem uwagę. Dziękuję.”
	Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja chciałem odpowiedzieć Pani Radnej Domosławskiej na pytanie. Znaczy zanim, to jeszcze do Pana Radnego – być może to wynika z tego, że tak jak sami Państwo podkreślacie, spada liczba uczniów i dlatego spadają te wskaźniki. A odpowiadając na pytanie w sprawie akcji Rowerowy Maj to tak, proszę Państwa, przystąpiliśmy w minionym roku do tej akcji. Wzięło w niej udział 750 uczniów. Akcja zakończyła się bardzo dużym sukcesem, dzieci były bardzo zaangażowane, bardzo to przeżywały i ta akcja będzie w przyszłym roku, w tym roku będzie kontynuowana, będziemy to kontynuować. Natomiast, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, jak Pani Radna wie, tych ścieżek ciągle w Płocku przybywa. Ja myślę, że również przy planowaniu nowych uwzględniana również będzie ta, jeżeli chodzi o szkoły, żeby tam były również dobre rozwiązania komunikacyjne dla rowerów. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Darii Domosławskiej.
	Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panie Prezydencie, ja chciałam zwrócić uwagę, że ścieżki rowerowe to jest pierwszy krok w budowie infrastruktury rowerowej. Mam na myśli tutaj zarówno wiaty rowerowe jak i inne elementy, które poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dziękuję bardzo.”
	Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Ja tylko Panu Radnemu Aleksandrowiczowi chciałbym odpowiedzieć, że ten poziom, o którym Pan mówi, on nie spada. On mniej więcej jest na podobnym poziomie 40-42%. Te różnice, o których Pan mówi, dotyczą nakładów inwestycyjnych, które są różne w różnych latach. Im więcej wydajemy wtedy ten poziom naszych środków wzrasta o wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące są na zbliżonym poziomie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo Panu Skarbnikowi. Nie widzę więcej zgłoszeń, Szanowni Państwo, w dyskusji nad tym punktem, zatem poddam pod głosowanie przyjęcie przez Państwa Radnych informacji pisemnej, którą otrzymaliśmy od Pana Prezydenta. To Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Płocka za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. Poddaję pod głosowanie przyjęcie tego materiału. Prosimy o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech opcji. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników.”
	Wynik głosowania:
	za – 21
	przeciw – 0
	wstrzymujące – 0
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dwadzieścia jeden głosów na tak. Jednogłośnie przyjęliśmy ten materiał. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu.”
	Ad. pkt 7
	Materiał: Program zazielenienia Miasta Płocka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 7: Program zazielenienia Miasta Płocka. Czy będzie tutaj ze strony Pana Prezydenta Dyśkiewicza jakieś wprowadzenie? Pan Prezydent Piotr Dyśkiewicz, proszę bardzo.”
	Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Ja chciałem tylko może właśnie tytułem wstępu przekazać Państwu, że ten program został opracowany przez zespół, który został do tego celu powołany. Od marca tego roku trwały prace nad tym programem. W skład zespołu weszli przedstawiciele Wydziału Kształtowania Środowiska, Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej, Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy, Biura Zarządzania Nieruchomościami, Wydziału Inwestycji i Remontów, Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego Zarządu Dróg oraz Budynków Komunalnych, a Przewodniczącym tego zespołu była Pani Ogrodnik Miasta. Odbyło się siedem takich wspólnych sesji, spotkań roboczych, na których były omawiane poszczególne możliwości dotyczące zazielenienia, ale też potencjału, którym dysponują poszczególne osiedla, dwadzieścia jeden osiedli. I podczas opracowywania niniejszego dokumentu dokonano szczegółowej analizy sposobu obecnego zagospodarowania działek, głównie gminnych, ale również innych form własności i możliwości wypracowania na ich terenie nasadzeń roślin w tym różnym ujęciu, to jest w kontekście nasadzeń uzupełniających, wprowadzenia nowego zagospodarowania terenu, którego dominującym elementem miałaby być właśnie zieleń. Te analizy oparto na zapisach studium, będących w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planach miasta w kontekście obrotu nieruchomościami. W tym dokumencie wskazano grunty również do ewentualnego wykupu, aby stworzyć w określonych częściach miasta spójne kompleksy zieleni. Zostały też zidentyfikowane tereny, które potencjalnie w przyszłości mogą tworzyć przestrzenie parków i skwerów, i to szczegółowo zostało omówione w załączniku numer 1 i numer 2 do niniejszego dokumentu. Proszę Państwa, wskazano również te problemy, które napotkaliśmy, czyli niewątpliwym problemem rozwoju dla tych terenów zielonych w mieście Płocku są ograniczone zasoby terenowe będące w gestii miasta, jak również inne przeznaczenie określonych terenów, zarówno w studium, jak i w obowiązujących planach miejscowych. Ten dokument, proszę Państwa, też nakreślił cele i te główne cele to oczywiście zwiększenie ilości terenów czynnych biologicznie, poprawa jakości terenów zieleni, ochrona zasobów przyrodniczych i dostosowanie do zmian klimatu. W tym dokumencie również zawarto harmonogram rzeczowo-finansowy programu, ale również propozycje – tak jak wcześniej wspomniałem – dotyczące nowych parków i skwerów, które nie zostały jeszcze objęte czy ujęte w OKIM-ie. Proszę Państwa, ten program również został poddany ocenie pod Radę Pożytku Publicznego i ta ocena dla tego programu była pozytywna. To tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie teraz zabrać głos z mównicy. Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Goście na dzisiejszej sesji! W pierwszym zdaniu chciałem się odnieść do informacji, którą przed chwilką Pan Prezydent powiedział, iż Urząd Miasta przystąpił do tworzenia programu zazielenienia miasta w marcu 2017 roku. Troszkę wcześniej, Panie Prezydencie, dużo wcześniej, myślę, że ze dwa lata wcześniej.”
	Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja mówiłem o pracach zespołu, który został powołany zarządzeniem Prezydenta.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tak, tak, natomiast dlatego ja czuję się w obowiązku powiedzieć parę zdań na temat troszkę dłuższej historii. Otóż, Szanowni Państwo, gdy dokładnie, znaczy już ponad dwa lata temu zaproponowałem w formie interpelacji i w formie dyskusji na Komisji Gospodarki Komunalnej stworzenie w mieście Płocku programu zazielenienia miasta, gdy wówczas powiedziałem o programie zazielenienia miasta pamiętam, że wiele osób pytało: o co ci chodzi, o co panu chodzi? Niektórzy nawet sugerowali, że może mam jakiś kontekst polityczny w zamyśle w kontekście zazielenienia miasta, ale uspokajałem, że nie, chodzi o czysto prozaiczną rzecz, czyli stworzenie dla Płocka programu rozwoju oraz programu ochrony zieleni w mieście. Dlaczego jest to tak ważne dla Płocka myślę, że nie trzeba Państwu o tym mówić. Żyjemy w mieście, w którym mamy duży problem ze środowiskiem naturalnym, mamy duży problem ze stanem jakości naszego powietrza, a zieleń jest jednym z tych czynników, tych elementów, którym możemy w jakiś sposób ten stan środowiska naturalnego, czy stan czystości powietrza płockiego poprawiać. Ale, szczerze powiedziawszy, nie tylko to było intencją, która mi przyświecała, gdy proponowałem stworzenie programu zazielenienia Płocka. Co jeszcze. Szanowni Państwo, mniej więcej dwa lata temu portal Big Data przytoczył dane dotyczące, dane których źródłem był Główny Urząd Statystyczny, dane pokazujące jaki jest udział procentowy zieleni w poszczególnych największych sześćdziesięciu sześciu, sześćdziesięciu pięciu miastach w Polsce. Jest to tutaj zawarte w kilku slajdach na dosyć długiej tabelce, która zmieści nam się chyba w czterech elementach. Najbardziej zazielenionymi miastami w Polsce, jak Państwo widzicie, jest Sopot, Zielona Góra, Katowice, Gdynia, gdzie udział procentowy zieleni to od 58% w Sopocie, stopniowo zmniejszający się w kolejnych miastach i niestety te smutne dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że Płock w tych statystykach jest bardzo, bardzo daleko. Na sześćdziesiąt pięć wymienionych przez Główny Urząd Statystyczny miastach, wśród sześćdziesięciu pięciu miast jesteśmy na odległej pięćdziesiątej siódmej pozycji. Więc to był jeden z istotniejszych elementów, który podpowiadał i podpowiada nadal: musimy sytuację w mieście Płocku pod tym względem zmieniać. Jeżeli dodamy do tego jeszcze problemy, które mamy właśnie środowiskowe, specyficzne w Płocku, wydaje się, że jest to tym bardziej istotne i pilne. To między innymi przyświecało mi, gdy zgłaszałem propozycję stworzenia programu zazielenienia Płocka. Rok temu na Komisji Gospodarki Komunalnej otrzymaliśmy już od urzędników, od Pana Prezydenta, obszerny materiał w tym zakresie. Na tyle obszerny, że to dzisiejsze opracowanie, które mamy jako radni, którym zajmujemy się na sesji, jest już bardzo, bardzo zbliżonym materiałem do tego, co wiedzieliśmy rok temu. Niektórzy nawet twierdzili, że materiał jest zbyt obszerny, ale ja nie mam co do tego negatywnych żadnych uwag. Program zazielenienia miasta to przede wszystkim z punktu widzenia Płocka program zadrzewienia tego miasta, co pokazuje między innymi ta tabelka. Dlaczego jeszcze uważam, że ważnym elementem było stworzenie tego programu – między innymi dlatego, że chyba w powszechnym odczuciu albo przynajmniej w bardzo szerokim odczuciu wielu mieszkańców Płocka problematyka zazielenienia, głównie zadrzewienia miasta Płocka, jest często traktowana przez wiele urzędów, instytucji, podmiotów po macoszemu. I w taki sposób oto, tak jak powiedziałem, dzisiaj otrzymujemy program zazielenienia miasta. Nie jest to pewnie dokument idealny. Pewnie niejeden z Państwa dzisiaj zabierających głos w tej sprawie będzie mógł coś na ten temat powiedzieć, natomiast ja cieszę się, że taki materiał powstał. Cieszę się, że jest to dokument, który może pozwolić - pod warunkiem, że będziemy go traktować poważnie - może pozwolić na poprawę w temacie ochrony zieleni w Płocku i w temacie poprawy proporcjonalnych jakości tych statystyk, które mamy na pulpicie, które mamy za plecami. Pozwolę sobie na kilka uwag już może nawet nie wprost związanych z materiałem, ale dotyczących problematyki zazielenienia miasta. Szanowni Państwo, jednym z istotnych elementów dbałości o zieleń w mieście jest istnienie w mieście stanowiska ogrodnika miejskiego. Jak Państwo zapewne wiecie przez pewien czas takiego stanowiska, takiej funkcji w Płocku nie było. Na pewno nie było to dobre rozwiązanie. Od pewnego czasu jest w Płocku ogrodnik miejski. Cieszę się z tego, że to stanowisko już jest, natomiast w mojej ocenie potrzebna jest jeszcze większa, wyraźnie większa rola i uprawnienie, i kompetencje, i uprawnienia tejże osoby, tej osoby, która piastuje to stanowisko. W moim odczuciu na dzień dzisiejszy jest to rola czy znaczenie zbyt małe, a wydaje mi się, że w odniesieniu do zieleni miejskiej powinna to być osoba, która odgrywa rolę pierwszoplanową. W moim odczuciu nie do końca tak jest, dlatego sugeruję przemyślenia w tym zakresie. Druga uwaga istotna, która wiąże się z tą tematyką, to iż w mojej ocenie miasto za mało na przestrzeni ostatnich wielu, wielu lat dbało o zieleń już na etapie tworzenia dokumentów strategicznych miasta, między innymi na etapie tworzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, ale też na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też od jakiegoś czasu, już od kilku lat proszę przy każdym tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o zapisywanie w tychże planach odpowiednio wysokiego udziału terenów zielonych. Cieszę się, że w ostatnio uchwalanych planach mamy już takie zapisy. O ile pamiętam na ogół są to zapisy o 30%-oym udziale terenów zielonych i prosiłbym, żebyśmy również to traktowali bardzo poważnie i priorytetowo. Kolejna rzecz to to, iż w Płocku mieszkańcy miasta mają poczucie, że zbyt łatwo wycina się drzewa. Większość tych wycinek ma miejsce, jak Państwo wiedzą, w trakcie realizacji inwestycji i w trakcie modernizacji różnych zadań inwestycyjnych. Często słyszymy, gdy zadajemy pytania już w trakcie inwestycji czy można było tego uniknąć, słyszymy odpowiedź: taki mamy plan, taki jest projekt, projekt zatwierdzony. I właśnie mam wrażenie, że zbyt łatwo projektanci na etapie tworzenia różnych inwestycji idą na łatwiznę. Nieraz zamiast zaprojektować ścieżkę rowerową czy chodnik może niekoniecznie w linii prostej oszczędzając kilka kilkudziesięcioletnich drzew robimy to zbyt łatwo od linijki. Wydaje mi się, że możemy tutaj trochę poprawić i to też prośba i apel do Panów Prezydentów głównie, żebyśmy trochę inaczej do tego zaczęli podchodzić. Kolejna rzecz, która budzi moje wątpliwości i jakieś również propozycje zmian w tym zakresie, to istniejąca dosyć powszechna praktyka rekompensaty sadzonka za drzewko. Jest to od lat funkcjonująca zasada, że gdy ktoś wycina drzewo, to otrzymuje na ogół polecenie czy nakaz posadzenia jednego drzewka. Bardzo rzadko zdarza się, że jest to coś więcej, czyli większa ilość nasadzeń za jedno drzewo. Mam świadomość tego – i Państwo również – że taka rekompensata jest tylko pseudorekompensatą, tak naprawdę. I tutaj już wielokrotnie powtarzałem przykład, który mi się bardzo podoba, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przy wycince drzew proponowane rekompensaty nie wynoszą drzewko za drzewko, tylko średnica drzewa wyciętego ma się równać sumie średnic nasadzeń drzew, które rekompensują to nasadzenie. Zadawałem pytanie na komisji, czy jest jest jakieś prawo, które nam to uniemożliwia. Okazuje się, że nie. W ustawie o ochronie środowiska mamy wymóg – minimum rekompensata jedno drzewko małe za jedno drzewo duże, dlatego moja sugestia i prośba do Państwa, którzy zajmują się tą tematyką w Urzędzie Miasta – spróbujmy być jednak troszeczkę bardziej rygorystyczni i prozieleni w kontekście rekompensat. Kolejna kwestia, chyba też dosyć powszechna w Płocku, to zbyt mała dbałość o nowe sadzonki. Co roku widzimy, aczkolwiek ten rok był wyjątkowy, bo na szczęście był bardzo mokry i to pomogło wielu sadzonkom przetrwać, natomiast na przestrzeni ostatnich kilku lat widzieliśmy wielokrotnie ze smutkiem jak te sadzonki ładne, piękne, dorodne, posadzone po kilku miesiącach niestety nie dawały znaków życia. Tutaj co możemy zrobić – wydaje mi się, że możemy próbować narzucić na etapie przetargu firmom startującym do przetargu o nowe nasadzenia dłuższy okres gwarancji i bardziej rygorystycznie ewentualnie umowy w tym zakresie obostrzać. Kolejna kwestia to potrzeba większej dbałości o już istniejącą zieleń w Płocku. Często chodzi mi o prozaiczne rzeczy. Pozwolę sobie na kilku slajdach zaprezentować to o co ja od wielu miesięcy albo i awet dłużej niż od wielu miesięcy zwracam uwagę. Prosiłbym o drugą prezentację, jeżeli jest to możliwe, gdyż widzę, że nie działa sprzęt. Drodzy Państwo, to są przykłady z płockich ulic z ostatnich tygodni, może dwóch miesięcy. To są drzewa, to nie są krzaki, to są drzewa. Ja zwracam uwagę, że to jest jedno z podstawowych zadań pielęgnacji drzew to przycinanie tych bocznych odrostów. Tak szybciutko, bo to jest również drzewo. Wiele z tych drzew znajduje się przy pasach drogowych w naszym mieście. Ja niektórym drzewom przyglądam się wiele miesięcy, żeby sprawdzić czy i kiedy są przycinane. Teoretycznie powinny być raz w roku, ale według mnie niektóre z nich są przycinane raz na kilka lat. To też pokazuje słabą dbałość o rośliny albo może dbałość nie tam, gdzie być ta dbałość powinna. Na przykład tutaj cudownie rozwijające się rośliny raczej chyba nie na klombach miejskich to też przykład nie do końca może prawidłowej dbałości o zieleń miejską. Na pewno mamy dużo do zrobienia. To jest przykład kolejnych ulic w Płocku. Akurat większość z tych przykładów dotyczy pasa drogowego, ale to może dlatego, że mi najłatwiej było tam zrobić zdjęcia. Ale wbrew pozorom ta problematyka nie dotyczy tylko drzew usytuowanych w pasach drogowych. Mamy w tym zakresie dużo do zrobienia i prosiłbym o troszeczkę większe zwrócenie uwagi na ten temat. I chyba już na koniec. Proszę Państwa, tak jak pokazałem w tej statystyce na początku, mamy bardzo mało terenów zadrzewionych, a ostatni park w Płocku, park z prawdziwego zdarzenia, to był Park Północny. Park, który powstawał ponad dwadzieścia lat temu. To nie świadczy dobrze o Urzędzie Miasta, niedobrze świadczy również o nas. To my jako radni mamy na to wpływ. Myślę, że najwyższa pora, żebyśmy jednak coś w tej materii zmienili. Dobrze, że ten program zazielenia miasta, który dzisiaj otrzymaliśmy, odnosi się również do potrzeb tworzenia nowych parków. Bez wątpienia musimy to zrobić. Powstają – zaraz usłyszę – skwerki, skwerek taki, skwerek taki, ale to są namiastki, to są namiastki zieleni. Dobrze, że one powstają, natomiast w tym mieście brakuje nam naprawdę dużych parków, dużych terenów zielonych. Przy okazji cieszę się, że zdejmujemy punkt, który dzisiaj zdjęliśmy dotyczący Jaru Rosicy, bo w tym momencie chyba krzyczałbym głośno, że nie tak powinniśmy również dbać o zieleń miejską. Inne samorządy też mają ten problem i co robią – oczywiście budują nowe parki. Kilka samorządów, głośno było ostatnio o Krakowie, gdzie Kraków zdecydował się o odkupienie za kilkadziesiąt milionów złotych terenu, który mniej więcej kilkanaście lat temu sprzedał deweloperowi. Pod wpływem analiz braku zieleni w mieście Kraków postanowił ten teren odkupić i stworzy na nim duży park miejski. Szanowni Państwo! Wiem i Państwo też wiecie, że budowa parków to politycznie słaba inwestycja. Drzewa rosną bardzo powoli. Tak naprawdę te drzewa, które dzisiaj zasadzimy, będą zauważalne, czy te parki, które dzisiaj zasadzimy, będą zauważalne za lat może kilkanaście. Za lat dwadzieścia, trzydzieści może ktoś zacznie je poważniej doceniać. Dlatego to przykre, ale politycznie jest to słaba inwestycja, natomiast z punktu widzenia dbałości o zdrowie kolejnych pokoleń mieszkańców Płocka nie wolno nam bezwzględnie tego zaniedbywać i o to proszę i zachęcam. Podsumowując cieszę się, że program zazielenienia miasta powstał i cieszę się z tego, że dzisiaj mamy możliwość jako Rada Miasta wypowiedzieć się w tej materii. I mam nadzieję również, że ten materiał i dyskusja, która toczymy na temat zieleni miejskiej na komisjach sprawi, że wiele instytucji, urzędów, podmiotów, tak jak powiedziałem, w tym mieście trochę poważniej zacznie traktować tą tematykę. Dziękuję bardzo. Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz, proszę bardzo.”
	(prezentacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu)
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.
	Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Ja osobiście także bardzo się cieszę, że taki program zazielenienia powstał. Podzielam również tutaj większość uwag Pana Przewodniczącego Jaroszewskiego. Dlaczego się cieszę. Już Przewodniczący przedstawił statystykę. Ten procent zazielenienia, zalesienia Płocka jest bardzo zły. Natomiast ja mam obawy, żeby to nie był kolejny program na papierze, bo kilka takich programów już mieliśmy, na przykład dotyczących zwalczania niskiej emisji. I w tym programie ja też nie bardzo widzę jakiś harmonogram, szczególnie realizacyjno-finansowy. Jest tam dużo ogólnych rzeczy, co trzeba zrobić. Oczywiście mamy wymienione propozycje dotyczące nowych parków i skwerów. W większości są to oczywiście skwery i skwerki, o których też wspomniał Pan Przewodniczący. Mamy na tej liście 47 pozycji, natomiast przy każdej, przy każdej już konkretnie tej pozycji mamy taką informację: realizacja uzależniona od dostępnych środków finansowych w budżetach na lata kolejne. I ja się tego bardzo obawiam, żeby ten program po prostu nie pozostał zwyczajnie na papierze i prosiłbym na przykład w tym temacie o odpowiedź, czy na 2018 rok jest coś planowane do budżetu do zrealizowania chociażby z tych czterdziestu siedmiu pozycji, które są wymienione w programie zazielenienia, który dzisiaj omawiamy. Jak na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda każdy myślę widzi. Środki finansowe, które wydatkujemy obecnie, nawet sam program to potwierdza, umożliwiają oczywiście bieżącą konserwację w pewnym zakresie, ale nie zapewniają właśnie tego rozwoju i zmian koniecznych do poprawy tej sytuacji z zielenią w Płocku. Zresztą na dzień dzisiejszy też nie stwierdzono żadnego obszaru w Płocku przewidzianego chociażby na powstanie parku. Zastanawiam się też jak z tym programem zazielenienia korelują działania władz miasta Płocka, szczególnie w ostatnim roku, gdzie naprawdę sporo drzew, starych drzew jest wycinanych w szeroko pojętym centrum miasta. Tylko dla przykładu - czy to ulica Padlewskiego, czy Tysiąclecia, ale tych miejsc jest więcej. Te nasadzenia w zamian, proszę Państwa, naprawdę nie do końca spełniają swoją rolę, bo co z tego, że na przykład więcej tych drzew zasadzimy, jeśli je zasadzamy gdzieś na Kostrogaju. Co to da na przykład ulicy Padlewskiego? Tak, że prosiłbym bardzo o poważne podejście do realizacji tego programu zazielenienia i może już w budżecie na 2018 rok uda się przynajmniej jakieś pozycje z tych przewidywanych zrealizować albo spróbować zrealizować. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Michałowi Sosnowskiemu.
	Pan Radny Michał Sosnowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Państwo Radni! Szanowni Państwo! Ja chciałbym przede wszystkim podziękować za ten materiał wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, bo widać tu dużą pracę, która została w niego włożona. Materiał jest ciekawy, kompleksowy i dotykający problemu z wielu stron, ale o poszczególnych aspektach mówił Pan Przewodniczący, więc nie będę się powtarzał. Chciałbym jednak przy okazji omawiania tego programu poruszyć dwie sprawy. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie zaproponowanej przez nas akcji Drzewa młodych płocczan. Odbiór społeczny tego projektu jest bardzo pozytywny. Powstają kolejne fajne skwery na osiedlach, a dodatkowo projekt pełni istotną rolę edukacyjną, dlatego jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Drugą sprawą jest to, że materiał potwierdził to, co czuliśmy niejako intuicyjnie, że największą powierzchnię zieleni urządzonej stanowią w Płocku tereny rodzinnych ogrodów działkowych, dlatego zwracamy się przy okazji z prośbą do wszystkich urzędników o podchodzenie do problemów działkowców z dużą dozą uwagi i życzliwości, bo warto dbać o te zielone płuca naszego miasta. A już całkowicie z pewnością powinniśmy zapomnieć o pomysłach, które swego czasu kiełkowały w niektórych urzędniczych i deweloperskich głowach, żeby te tereny likwidować. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Adamowi Modliborskiemu.
	Pan Radny Adam Modliborski powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Radni! Szanowni Państwo! Ja chciałem się odnieść odnosząc się do tej tematyki i powiedzieć, że w ostatnim czasie Rada osiedla Tysiąclecia na wniosek mieszkańców złożyła protest przeciwko wycince drzew na ulicy Tysiąclecia. Bodajże tam chyba jest około dwudziestu tych drzew do wycięcia. (niezrozumiały głos z sali) Albo i może więcej. Chciałbym się dopytać, czy jest konieczność wycinki aż tylu drzew. Tam pod tym protestem podpisała się około setka mieszkańców Osiedla Tysiąclecia.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. W kwestii nasadzeń i ubytków o których rozmawialiśmy już, znaczy statystyki, które Państwo umieściliście w tym materiale jasno pokazują, że jest kolosalna różnica pomiędzy tym co działo się choćby w 2014 roku a tym co się dzieje w 2016, czy 2015. W 2016 mieliśmy 605 sztuk ubytków drzew a nasadzeń mieliśmy 943. Tymczasem w 2015 ubytków było 990 a nasadzeń tylko 722. Czyli z tego wynika, że nie jest to dobra renoma dla władz miasta i dla osób, które odpowiadają za te działania, które są w tym zakresie podejmowane. Kolejna kwestia. Oczywiście wszyscy się zgadzamy z tym, że dobrze, że ten materiał oczywiście powstał, że zajęliśmy się w ogóle tą problematyką, bo wszyscy wiemy doskonale o tym, że brakuje nam terenów zielonych w mieście Płocku, tylko kwestia jest, Panowie Prezydenci, w racjonalnym spoglądaniu na pewne tematy. Bo te zdjęcia, które pokazywał Pan Przewodniczący à propos tych odrostów, to jest trochę śmieszne, tak, bo niektórzy mogą uważać, że radna się zajmuje drzewami, ale jeśli co roku powstaje ten sam problem, powstają odrosty i nikt ze strony Ratusza ani firmy, która wygrała przetarg w zakresie konserwacji zieleni, nie interesuje się tym, to nie mam innego narzędzia poza prośbą, która niestety nie jest spełniana, żeby się tematowi przyjrzeć, napisania, ponieważ to zagraża bezpieczeństwu, bo najczęściej te drzewa, szczególnie duże, bo ten problem bardzo często występuje na Osiedlu Kochanowskiego, szczególnie przy ulicy Obrońców Westerplatte, ci ludzie po prostu nie mają możliwości bezpiecznego wyjechania ze swoich ulic osiedlowych. Mało tego. Jeśli rozmawiamy o firmach, które zajmują się konserwacją zieleni w mieście, to gdzie w takim razie jest nadzór z naszej strony? Myślę o MZGM też, szczególnie na tych osiedlach administrowanych przez nasze spółki miejskie. Niestety tego nadzoru nie ma albo jest to słabo egzekwowane. I stąd wydaje mi się, że aby rozmawiać w ogóle o zazielenieniu miasta i à propos tych niebieskich fragmentów, które nam Państwo przedstawiliście na tych mapkach, które działki planowane są do zazielenienia, to jest, w moim przekonaniu, to co zobaczyłam, to jest promil i to niewiele wzrosną te statystyki, jeśli chodzi o te 7,5%, bo nawet, gdybyśmy zagospodarowali te tereny, które Państwo tam przewidzieliście, nie wiem do ilu to procent wzrośnie, czy ktoś to analizował, ale w moim przekonaniu jest to niedostateczna forma, którą powinniśmy pójść. Jeśli chodzi o takie kompleksowe rozmawianie o zazielenieniu miasta, to rzeczywiście to co powiedział kolega Andrzej Aleksandrowicz – brakuje nam dookreślenia czasowego, finansowego. Bo ja bym sobie życzyła, żebyście Państwo nam dzisiaj na przykład zapowiedzieli, że co roku w budżecie będziemy mieli zagwarantowany milion, półtora miliona środków finansowych na to, żeby wprowadzać te tereny, które Państwo sobie określiliście na ten niebieski kolor, że będziemy je stopniowo realizować. Natomiast dzisiaj niestety na sesji za chwilkę będziemy głosować zmiany w budżecie i zdejmujemy 428 tysięcy właśnie z zazielenienia miasta. Więc zastanawiam się, czy Państwo nie zrobiliście tego dosyć powierzchownie po to, żeby tylko taki materiał powstał, ale wydaje mi się, że by poważnie do tego podejść to musi być kompleksowo rozważona zarówno czasowo, jak i finansowo realizacja tych zapisów, które są, ale w moim przekonaniu nie do końca są adekwatne do naszych potrzeb, bo jeśli chcemy znaleźć się, nie wiem, przynajmniej na czterdziestej pozycji w tym rankingu, to wydaje mi się, że te fragmenty, które Państwo zaznaczyliście na tych mapach, są niedostateczne. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Kominkowi.
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Szanowni Państwo, dziękując za materiał w szczególności chciałbym podkreślić i podziękować za kilkaset, bo tak naprawdę to jest kilkaset nowych nasadzeń wzdłuż ulicy Portowej, Kolejowej i Kutnowskiej oraz za te nasadzenia, które są w obszarze trzech nowo powstałych parków rekreacyjno-sportowych przy ulicy Krakówka, przy ulicy Zielonej oraz przy ulicy Popłacińskiej 42. Mam również nadzieję, tak naprawdę, że w przyszłym roku nowo wyremontowany Plac Teligi również doczeka się wielu nasadzeń. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Darii Domosławskiej.
	Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Szanowni Państwo! Ja również doceniam wkład pracy włożony w przygotowanie tego materiału. Chciałam jednak podkreślić, że rośliny to nie tylko walor estetyczny i efekt podkreślający wartość naszego miasta, które ciągle pięknieje, ale także skuteczna walka z ilością ponadnormatywnych pyłów i ograniczenie hałasu. Na całym świecie badania naukowe wskazują na to, że nie tylko zadrzewianie ale również sadzenie żywopłotów to ten element, ten czynnik, który może w dużej mierze ograniczyć emisję spalin generowanych przez samochody. Taki pomysł chciałam wnieść, żeby w materiale, który został przygotowany, zwrócić szczególną uwagę na to, że w świetle pasa drogowego, żeby uwzględniać sadzenie żywopłotów. Tutaj jednak pojawiają się jednak takie obawy, czy nie wymknie nam się to spod kontroli, gdyż posadzenie żywopłotu generuje również konieczność systematycznej opieki nad sadzoną rośliną. Z doświadczenia i z perspektywy czasu wiem, że ciągłe prośby, zarówno ze strony radnych, jak i mieszkańców, kierowane są w stronę MZD w celu przycinania gałęzi. Stąd też moja prośba, żeby uwzględnić w przyszłości systematyczne kontrole pasa drogowego, szczególnie tych miejsc w sąsiedztwie ścieżek rowerowych i miejsc, gdzie drogi krzyżują się, czyli żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nim przekażę głos Panu Prezydentowi Piotrowi Dyśkiewiczowi, chciałbym Państwa poinformować, iż mamy na stole prezydialnym dwa wnioski od mieszkańców Płocka o udzielenie głosu właśnie w tym punkcie – wniosek od Pana Pawła Stefańskiego i wniosek od Pana Dariusza Sławińskiego. Poddam pod głosowanie te wnioski po wystąpieniu Pana Prezydenta. Proszę bardzo, Panie Prezydencie.”
	Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Przede wszystkim ten program powstał po to, żeby pokazać jakimi możliwościami dysponujemy, jaki jest potencjał. Tutaj Pani Radna mówiła o tym, że tam pojawiają się takie małe niebieskie kwadraciki. Tak, rzeczywiście tak to wygląda, natomiast ja nie bez przyczyny wymieniłem ten skład tego zespołu, który pracował nad tym, bo to podlegało bardzo głębokiej analizie po to, żeby sprawdzić jakie są możliwości na poszczególnych osiedlach i gdzie jeszcze taka zieleń może rzeczywiście powstać. To wynikało z głębokiej analizy, ja to jeszcze raz podkreślę. Natomiast, jeżeli chodzi o harmonogram realizacji tego programu oczywiście to zależy również od kwestii finansowych i to co powiedział, mocno akcentował Pan Przewodniczący, wszystkim nam powinno zależeć na tym, żebyśmy ten program realizowali, bo wiadomo, że kwestia zazielenienia miasta w kontekście tych statystyk, które dzisiaj widzieliśmy, staje się - że tak powiem - kwestią istotną. Ja bym poprosił Panią Dyrektor Syskę-Żelechowską, żeby jeszcze w kilku słowach się odniosła też do tych Państwa sugestii, natomiast nie wiem, czy… Pani Dyrektor, ale poprosiłbym, jeżeli to jest możliwe, żeby też powiedziała o tym jaką ilość drzew w ostatnim czasie sadziliśmy, też tych nasadzeń i kwot jakie pozyskaliśmy, bo tutaj musicie Państwo pamiętać, że oprócz tego, że robimy to również ze środków własnych, to pozyskujemy duże środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel. Bardzo poproszę Panią Dyrektor.”
	Pani Maja Syska-Żelechowska Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska powiedziała: „Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Tak, rzeczywiście w istocie praca nad tym programem bardzo nas zaabsorbowała w ostatnim okresie kilku miesięcy i rzeczywiście przy analizie terenów dostępnych, gdzie można byłoby wprowadzić zieleń, kierowaliśmy się zapisami studium, przede wszystkim studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście nie wszystkie tereny miasta pokryte są tymi planami, więc również staraliśmy się wyspecyfikować przestrzenie w mieście, które mogłyby potencjalnie w przyszłości stać się takimi zielonymi enklawami. I takim przykładem chociażby jest propozycja parku przy ulicy Granicznej, który w przyszłości dla rozwijającego się osiedla mieszkaniowego w tym terenie mógłby stanowić taką przestrzeń powiedzmy tożsamą jak Park Północny. To jest powierzchnia około dwóch hektarów. Czyli braliśmy pod uwagę te zasoby terenowe, które mamy u siebie, tak, które są własnością gminy, ale też te, które ewentualnie można byłoby pozyskać czy w formule wykupu, czy zamiany, co zostały wyspecyfikowane w tej tabeli zawierającej czterdzieści siedem pozycji, o których tutaj Państwo Radni mówiliście, co należy z danym terenem zrobić. Bo to nie jest we wszystkich przypadkach taka czysta sprawa, że tam można posadzić drzewa, czy urządzić jakiś skwer, bo często wymagana jest zmiana miejscowego planu, tudzież wykupu gruntów, a przede wszystkim finanse. Nie bez kozery w tytule tej tabeli znalazła się informacja, że te wyspecyfikowane przestrzenie parkowe i skwerowe na terenie miasta nie są ujęte w Otwartym Katalogu Inwestycji Miejskich, tak. To są zadania które, czy plany, które póki co nie znajdują się w Otwartym Katalogu Inwestycji Miejskich. Trudno było również oszacować koszty realizacji poszczególnych przedsięwzięć z uwagi na to, że program, który opracowywaliśmy, nie jest koncepcją i nie była przeprowadzana taka szczegółowa analiza czy na tym terenie można posadzić drzewa takiego gatunku, czy tu należy, nie wiem, wybudować plac zabaw, tudzież jakieś inne zagospodarowanie. Przyjęliśmy takie bardzo szacunkowe koszty, które pewno dalece mijają się z prawdą i nie chcieliśmy jakby wpisywać w tę tabelę sugerowanych kosztów, bo one nie byłyby pewnie wiążące i nie byłyby prawdziwe. Stąd tak to przeanalizowano. To tyle. Dziękuję bardzo.”
	Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Pani Przewodnicząca! Ja tylko odpowiem odnośnie odrostów, o których Państwo, zresztą Pan Przewodniczący je pokazywał na zdjęciach. Odrosty, jeśli przy drzewach zagrażają bezpieczeństwu ruchu są wycinane dwa razy do roku, jeśli jest potrzeba to częściej. Ale pamiętajmy też, że ogrodnicy wskazują, że odrosty są naturalną osłoną drzewa, zatem w tych miejscach, gdzie jest to regularnie usuwane, szczególnie na zimę, widzimy w już takich okazałych drzewach, że dochodzi do zniszczeń, drzewa chorują i wtedy narażamy je na wycięcie. Więc z tymi odrostami w każdej w każdej sytuacji, w której zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, tak jak ulica Obrońców Westerplatte, o których Pani Radna wspomniała, są usuwane. Natomiast na okres zimowy ogrodnicy wskazują, że są one naturalną osłoną, która to drzewo zabezpiecza. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Iwonie Jóźwickiej.
	Pani Radna Iwona Jóźwicka powiedziała: „Szanowni Państwo! Ja mam taką drobną uwagę. Chciałam zwrócić tutaj, że w materiale jest błąd. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Jaru Rzeki Brzeźnicy nie powstał w marcu 2017 roku, ale w styczniu 2002 roku. A co do tego jaru - tam trwały prace budowlane i też wycięto dużo starych drzew w okolicach mostu. Chciałam zapytać się, czy będą jakieś nowe nasadzenia. To jedna sprawa. A druga sprawa dotycząca firmy, która dokonuje, to się nazywa prześwietlenia drzew, czyli korekty korony drzew. Te korekty korony drzew dokonywane przez firmę, która tu na naszym terenie działa na zlecenie, nie wiem, czy miasta, czy różnych wspólnot i spółdzielni, te korekty są straszne. Drzewa są tak okaleczone, że niestety żywotność takiego okaleczonego drzewa jest krótka. Ja nawet ze swojego osiedla mam takie przykłady, kiedy na Kredytowej drzewa zostały w koronie tak przycięte jednego roku, a następnego roku zostały wycięte, ponieważ one w ogóle przestały te drzewa żyć. Zresztą kiedyś też był taki tutaj przykład przed Urzędem Miasta, kiedy dokonano korekty starych lip. Niestety te stare lipy tu kiedyś cieszyły widokiem i jak gdyby nadawały tego charakteru miastu, też nie przetrwały. Czyli zwracam Państwa uwagę, że ta firma, która dokonuje korekty, niech to robi jakoś z głową, przemyślanie. Ja wiem, że to po prostu drzewa porosły, zaczynają mieszkańcom przeszkadzać, bo wchodzą w okno, ale to do niczego dobrego nie prowadzi. To wszystko musi być robione naprawdę z całym tym kunsztem ogrodniczym tak, żeby to drzewo miało dalej szansę żyć. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, poddam teraz pod głosowanie dwa wnioski, które Państwu zasygnalizowałem wcześniej. Powtórzę – o udzielenie głosu zwrócili się Pan Paweł Stefański i Pan Dariusz Sławiński. Jako pierwszy poddam pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu Panu Pawłowi Stefańskiemu. Gdy będziemy gotowi proszę o pulpity do głosowania. Jesteśmy gotowi. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech opcji. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników.”
	Wynik głosowania:
	za – 12
	przeciw – 1
	wstrzymujące – 0
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dwanaście na tak przy jednym głosie sprzeciwu. I teraz poddaję pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu Panu Dariuszowi Sławińskiemu. Proszę o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech opcji. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników.”
	Wynik głosowania:
	za – 16
	przeciw – 0
	wstrzymujące – 1
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szesnaście na tak przy jednym wstrzymującym. Obydwaj Panowie macie możliwość zabrania głosu w takiej kolejności w jakiej głosowaliśmy. Zapraszam Pana Pawła Stefańskiego.”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Pawłowi Stefańskiemu.
	Pan Paweł Stefański powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo oraz Pani Radna Struzik! Ja wiem, że Pani wolałaby, żebym ja nie mówił, ale ja jednak powiem swoje i do Pani też pewnie coś będę miał.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale merytorycznie, Panie Pawle.”
	Pan Paweł Stefański powiedział: „To tak, merytorycznie. Więc nim zacznę, nim powiem coś o zieleni, to chciałbym jednak nawiązać do tego poprzedniego punktu, mianowicie szkolnictwo. I tak tam Panowie Radni Aleksandrowicz i Krzysztofiak podnosili sprawę udziałów. Więc chciałem powiedzieć, że udziały to jest inaczej mianownik, przepraszam, to jest inaczej ułamek, a przy ułamku to ważne są działania tak w liczniku jak i w mianowniku. Tak, że po prostu trzeba to jeszcze patrzeć na to nie tylko humanistycznie, ale tam jeszcze zobaczyć, że udziały z czegoś wynikają. I drugie. Skoro już tak też jeszcze na tematy związane ze szkołami. Szkoda, że nie ma Pana Dyrektora Niedbały, ale bardzo mi się podobał z sukcesem zakończony projekt budowy nowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 12, ale nie podoba mi się, że tam ciągle brakuje dziewięciu metrów chodnika i tam ludzie nie mogą bezpiecznie przechodzić i płacą za to ciężkie pieniądze jak do tej pory. A teraz przechodzę do zazieleniania, do programu zazielenienia. Więc tak, ja nie byłem w stanie przeczytać tego opracowania, bo ono było za obszerne. Gdyby było o połowę mniejsze może bym się zmobilizował. Chociaż nie sądzę, żeby zbyt wielu z Państwa było w stanie go przeczytać z uwagi na jego obszerność i po prostu takie rozpisanie, przegadanie. Zazielenianie. Przede wszystkim w Płocku mamy, obserwujemy i to co wypłynęło w wielu poprzednich wypowiedziach, z odzielenianiem poprzez wycinanie. A żeby tak konkretniej – Norbertańska, żadne działania inwestycyjne nie były prowadzone, a tam przetrzebiono niemiłosiernie. Padlewskiego, o czym tu już było. Kilińskiego, o czym jeszcze nie było, też. Żadnych zadań, ale w tym roku tam wycięto mnóstwo zdrowych drzew bez żadnej potrzeby. Na cmentarzach też się tnie, spustoszenie się robi, bo potrzebne są nowe miejsca. Ale to jest zieleń bardzo ważna, bo to jest centrum miasta, zwłaszcza na tych starych cmentarzach. Potem ten durny, powtarzam, durny, Pani Radna, durny projekt przebudowy, remontu ulicy Tysiąclecia po to, żeby dołożyć parkingów, tam kilkadziesiąt parkingów, ale setki drzew, tam setki, dziesiątki drzew trzeba będzie wycinać. Dalej, o czym Państwo nie wiecie, będzie, jest, teraz jest przetarg, będzie przebudowywana, modernizowana ulica Łukasiewicza od Kobylińskiego do Długiej. Ta ulica będzie poszerzana, a w związku z tym będą wycinane drzewa. Tak na marginesie tego – czy ktoś zbadał czy istnieje potrzeba poszerzania tej ulicy? Przecież jeszcze nie oddano obwodnicy, która w gruncie rzeczy zmieni rozkład ruchu i dopiero wtedy jak obwodnica zostanie oddana można będzie ocenić jakie są potrzeby w zakresie po prostu, znaczy korekty ulicy Łukasiewicza w którą stronę, ponieważ z jednej strony obwodnica to jest dążenie do wyprowadzenia ruchu z miasta, ale poszerzenie Łukasiewicza to działa w drugą stronę. Proszę Państwa, tak powiem, nie chcę tutaj powiedzmy naukowych albo takich fachowych nazw przytaczać, ale są przynajmniej dwa takie prawa, które mówią w skrócie, że nie ma takiej szerokiej ulicy, której by się nie dało zapchać i po drugie, drugie prawo, że im szersza ulica tym więcej samochodów jeździ. A teraz przechodząc jeszcze do dalszych szczegółów. Na przykład daje się, miasto daje, bo to miasto daje zezwolenia na cięcie, bezkrytyczne cięcie i na przykład miliony miejsc parkingowych przy PKN powstają one kosztem wycinki drzew. Nie ma obowiązku, nigdzie nie jest zapisane, że ci ludzie muszą dojeżdżać samochodami do pracy i parkować tam wygodnie. Potem następne takie historyjki. Ulica Piekarska. W ramach bojów o zlokalizowanie tam jakiejś inwestycji w Urzędzie Miasta bardzo wysoki urzędnik zaopiniował pozytywnie debilny pomysł przesadzenia blisko stuletniego dębu, a w każdym razie ten dąb ma, obwód pnia wynosi na wysokości piersi, to tak się to ocenia, ponad dwa metry. Ktoś dopuścił możliwość - ja nie chcę powiedzieć jak ja bym fachowość tej osoby nazwał i kompetencje, nie wiem czy jeszcze pracuje, ale jeśli nie to bardzo dobrze - że można przesadzić w inne miejsce drzewo, którego bryła korzeniowa ma średnicę kilkunastu metrów, bo taką ma drzewo, którego korona ma średnicę 15 metrów. Dalej, pamiętam że takie same zakusy były na dąb tam powiedzmy, gdzie miał być budowany parking na Kościuszki. Więc tych cięć było bardzo dużo. Jeszcze tam jeszcze z takich spraw powiedzmy przyczynkowych, bardzo mnie niepokoją koncepcje lokalizacji skwerów, nie wiadomo dlaczego nazywanych parkami, bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych. Tutaj na przykład mam na myśli taki skwerek osiedlowy w ramach projektu obywatelskiego, projekt z Budżetu Obywatelskiego, tak to było, zlokalizowany róg Jachowicza i 11 Listopada. Ja się zapytowywuję, dlaczego w związku z tym na pasie zieleni cała Piłsudskiego, Jachowicza, Kobylińskiego, tam między jezdniami tam nie zlokalizować skwerków wypoczynkowych tak jak to się stało na przykład na Placu Dąbrowskiego. To jest idealne miejsce na rekreację w takich miejscach. Ja nie wspomnę o tym, że są programy, które dopuszczają wycinkę strasznej ilości drzew, ale po prostu takie są, chociaż mogłyby być mniejsze. Jeszcze muszę skorzystać z okazji i nawiązać do punktu w którym wzbogacono mi wystąpienie, ale do punktów dotyczących bezdomnych. Proszę Państwa, w latach 2004 albo 2005 takie wspaniałe działania, wspaniałe działania Straży Miejskiej i Policji to było w ramach profilaktyki wyłapywanie, znakowanie i rejestrowanie bezdomnych w trosce o to, że jak przyjdzie zima jak się któremuś z nich zejdzie, to żeby od razu było jasne, że po odciskach palców kto umarł. To taka była humanitarna akcja wtedy. Ale teraz bodajże ze trzy, cztery lata temu też było podobnie. Ukazał się artykuł pracownika, obecnego pracownika Urzędu Miasta, który tylko przez nieznajomość języków obcych przez tego człowieka nie został podpisany tak jak powinien, bo taka była treść, a ten tytuł powinien brzmieć: Auflösung die Penner Frage - Ostateczne rozwiązanie kwestii menelskiej, takie tam były zaproponowane rozwiązania. To tak à propos bezdomnych. To w zasadzie tyle, co ja chciałem powiedzieć dzisiaj. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Dariuszowi Sławińskiemu.
	Pan Dariusz Sławiński, Przewodniczący Zarządu Osiedla Międzytorze powiedział: „Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowna Rado! W kwestii zazielenienia chciałbym zająć głos w ramach Rady Osiedla Międzytorze. Szanowni Państwo, otóż Rada Mieszkańców Osiedla Międzytorze chciała zająć stanowisko i wnieść o zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych, akustycznych w miejscu rozwidlenia jadąc od strony Warszawy w stronę naszego miasta Płocka i rozwidlenia na wysokości wiaduktu Spółdzielcza. Odstąpiliśmy od tego, nie mniej jednak przystąpiliśmy do zazielenienia w tym miejscu i odseparowania od tegoż rozwidlenia, czyli to jest rozwidlenie Piłsudskiego, Spółdzielcza, Chopina, Lachmana, krzewami wysokopiennymi. Obiecano – ogrodnik był u nas dwa lata temu – obiecano, że będzie to zorganizowane, że faktycznie jest to do zrealizowania i będzie to zrealizowane. Do tej pory, przykro mi stwierdzić, ale niestety tego nie ma. Cieszy mnie, że powstał zespół i powstał program zazielenienia. Nie cieszy mnie jednak jedno, że Rady Osiedla nie zostały do tego zespołu zaproszone. To jest ta kwestia. I jeszcze jedna. Szanowni Państwo! W miejscu ulicy Graniczna, Dobrowolskiego, Gintera jest, ja to nazywam parkiem psim. Jest to teren MTBS. Nic tam się nie dzieje od wielu, wielu lat. Został ten teren przekazany MTBS-owi, coś się miało zadziać, nie dzieje się nic. Wiem z różnych przecieków, że MTBS odstępuje raczej od jakichkolwiek inwestycji w tym miejscu. Tam aż się prosi o zorganizowanie naprawdę parku zieleni i parku dla osób, gdzie by to nie był park psi tylko i wyłącznie. Dziękuję serdecznie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.
	Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Panie Przewodniczący, w związku z tym, że wiele osób tutaj chwaliło właśnie sam fakt powstania programu zazielenienia, jak również wyraziło kilka osób takie obawy, żeby on był jakoś systematycznie realizowany, w imieniu Klubu PiS chciałbym złożyć taki wniosek z prośbą do Pana Prezydenta. Treść wniosku: Apelujemy do Pana Prezydenta o uszczegółowienie harmonogramu programu zazielenienia miasta Płocka o kwoty przeznaczane co roku na realizację tego programu oraz prosimy o przeanalizowanie możliwości finansowych, aby w WPF zamieścić od 2018 roku zadanie realizacji programu zazielenienia z kwotą minimum 1.500.000 zł co roku do 2023 r. Mam nadzieję, że Państwo taką prośbę do Pana Prezydenta o przeanalizowanie takiej możliwości poprą. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Barbarze Smardzewskiej-Czmiel.
	Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! O tym jak długo rozmawiamy i dyskutujemy o materiale świadczy nasza świadomość potrzeby zazielenienia miasta, ponieważ zieleń to jest tak oczywiste, to zielone płuca naszego miasta i musimy dbać. Dbając o zieleń dbamy o nasze zdrowie, nasze i naszych przyszłych pokoleń. A wracając do meritum chciałabym odnieść się do materiału. Rzeczywiście on jest bardzo obszerny, zawiera wiele innowacyjnych takich rozwiązań, projektów, między innymi zielone dachy, zielone ściany, zielone przystanki, donice. Nie wszystkie te projekty i te pomysły można zrealizować w centrum miasta z uwagi na infrastrukturę. Część przystanków jest ulokowana na betonowych powierzchniach. Natomiast zdecydowanie można te pomysły zaprezentować, czy zrealizować na ościennych naszych osiedlach: Góry, Ciechomice, Pradolina, Trzepowo, Winiary. Tam są doskonałe możliwości, żeby ten pomysł Pani Dyrektor wprowadzić w życie. I chciałabym również poprosić w ramach zadrzewiania miasta o kontynuowanie posadzenia drzew...”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pewnie znowu ktoś wcisnął opcję… Jest już okej? Proszę bardzo.”
	Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: „… w ciągu ulicy Kutnowskiej. Rok czy dwa lata temu takie zadrzewienie miało miejsce od Radziwia w stronę w stronę Gór. Skończyło mniej więcej na wysokości połowy tego odcinka od Radziwia do Gór. I prośba, żebyście Państwo wrócili do kontynuowania tego zadrzewienia do samych granic Gór, tam po prawej stronie ulicy Kutnowskiej. Byłby to taki logiczny ciąg tej inwestycji, tego zadrzewienia. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Ja jeszcze tylko podsumowując tą dyskusję, jeśli Państwo pozwolicie, muszę Państwa zmartwić, ale kwestia finansowa to niestety nie jest 1,5 mln rocznie. 1,5 mln to jest nic, tak naprawdę. Jeżeli zechcemy i będziemy zgodni co do tego, żeby tworzyć kolejne parki, to musimy mieć świadomość tego, że to będą dużo, dużo, dużo większe kwoty. I oczywiście nie mam żadnego oporu, żeby zagłosować za tym Państwa wnioskiem, który przed chwilką był odczytany, natomiast to żebyście Państwo mieli świadomość 1,5 mln rocznie na zazielenienie miasta to nasze następne pokolenia tego nie zauważą. Tu są potrzebne dużo, dużo, dużo większe kwoty i chciałbym, żebyśmy mieli tego wszyscy świadomość w perspektywie zarówno budżetu miasta 2018, jak i wieloletniej perspektywy finansowej miasta Płocka na najbliższe kilkadziesiąt lat. Ponownie Pan Rady Aleksandrowicz, proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.
	Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Panie Przewodniczący, tak, oczywiście sobie zdajemy z tego sprawę. Sam program tam przewiduje swój koszt realizacji ponad chyba 166 milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast też chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że na dzień dzisiejszy chyba środków o takiej skali, wydaje mi się, i tak nie mamy szans przeznaczyć nawet w rozłożeniu, nie wiem, na dziesięć lat. Dlatego myślimy, że warto by było spróbować od czegoś zacząć, żeby ten program po prostu miał przypisane konkretne środki finansowe przynajmniej na te kilka lat, bo w tej chwili mamy program na papierze, a de facto nie mamy do niego żadnych środków finansowych. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. (niezrozumiały głos z sali) Panie Pawle, przepraszam, ale nie przewidujemy opcji ad vocem w stosunku do gości. Nie widzę więcej zgłoszeń, Szanowni Państwo, w tym punkcie, zatem pozostaje nam przegłosować program, który otrzymaliśmy od Pana Prezydenta. Poddaję pod głosowanie przyjęcie programu zazielenienia miasta Płocka. (niezrozumiały głos z sali) Wniosek zawsze jest w drugiej część głosowany jako wnioski i uchwały. Oczywiście tylko musi do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynąć, ale w odpowiednim momencie komisja nam to zasygnalizuje. (niezrozumiały głos z sali) Jest już wniosek? Natomiast głosowanie nad wnioskami odbywa się w drugiej części zgodnie z zapisem. Poddaję pod głosowanie przyjęcie Programu zazielenienia miasta Płocka. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników.”
	za – 20
	przeciw – 0
	wstrzymujące – 0
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jednogłośnie przyjęliśmy Program zazielenienia miasta Płocka. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8: przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka.”
	Ad. pkt 8
	Protokół nr XXXVI/2017 z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty.
	Ad. pkt 9
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków nad projektami uchwał, które mamy w dzisiejszej sesji. Od razu na początku pierwsza uwaga ze strony Pana mecenasa, proszę bardzo. Do zdecydowanej większości projektów mamy jedną wspólną autopoprawkę. Proszę bardzo, Panie mecenasie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi Wróblewskiemu radcy prawnemu.
	Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Z uwagi na to, że ukazał się tekst jednolity dwóch ustaw: ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o powiecie, wnioskuję o to, żeby poprawić we wszystkich tego typu projektach uchwał tam, gdzie jest ustawa o samorządzie gminnym, a mianowicie w druku w pozycji pierwszej porządku obrad, drugiej, czwartej, piątej, siódmej, dziewiątej, dziesiątej, jedenastej, dwunastej, trzynastej i czternastej, ósma skreślona i tam należy wpisać Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 - to jest ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o samorządzie powiatowym w pozycji będzie trzeciej, następnie w pozycji czwartej, piątej, w pozycji dziesiątej porządku obrad. A tam należy wpisać Dz. U. z 2017 r. poz. 1868. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Panu mecenasowi. Przechodzimy do pierwszych dwóch punktów, czyli punkt pierwszy druk nr 664 - projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2017-2039 i punkt drugi - projekt uchwały na druku nr 665 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017. Ze względu na zbieżną tematykę tradycyjnie łączę dyskusję nad tymi dwoma punktami.(...)”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Pierwsza kwestia dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami. Państwo podaliście nam w materiale, że 23 miliony wpłynie nam z tytułu opłat, natomiast – tylko muszę sobie zajrzeć – dwadzieścia blisko sześć milionów chyba jest kosztów, jak pamiętam, czyli nie zamykamy się w tych opłatach, wychodzimy na stratę około 3 milionów, jak dobrze pamiętam, bo nie mogę znaleźć tego fragmentu. Proszę mi powiedzieć pierwotnie jak to wyglądało w projekcie budżetu. To jest jedna kwestia. Kolejna – rezygnujemy ze sprzedaży działek przy ulicy Szpitalnej. Zdejmujemy 2 miliony złotych po stronie dochodów. Czy było w ogóle jakieś zainteresowanie, czy Państwo, bo ja zrozumiałam tylko z tego tekstu, że Państwo przesuwacie to na rok przyszły, na pierwszy kwartał. Czy nie zdążyliście dokonać tych podziałów geodezyjnych, z czego to wynika, że przesuwamy sprzedaż tych działek na rok przyszły? Następna kwestia to oczywiście zdejmowanie tej dużej kwoty z budżetu, trzydziestu blisko jeden milionów złotych z poszczególnych inwestycji. I tutaj mnie zadziwiła jedna rzecz, bo Państwo oczywiście pozdejmowaliście z tych inwestycji, ale dokładamy na przykład 2.200.000 do Zarządu Budynków Komunalnych w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów mediów i zaliczek na utrzymanie nieruchomości. To chciałabym wiedzieć, czy Państwo zaniżyliście te kwoty, czy nie przekazaliście do Zarządu Budynków Komunalnych odpowiedniej kwoty, że teraz nagle dokładamy te 2.200.000? I jeszcze jedna kwestia, która może w budżecie nie stanowi jakiejś znacznej kwoty, ale interesuje mnie jaki jest wydźwięk tego programu w związku z likwidacją niskiej emisji. Rozmawialiśmy tu przed chwileczką o zazielenieniu, a to jest ściśle związane z tym środowiskiem. Państwo zwiększacie środki – to jest na stronie 16 uzasadnienia – zwiększacie środki o 5 tysięcy zaledwie złotych na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji i w uzasadnieniu Państwo piszecie, że jest to związane ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców. Jeśli jest to związane ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców, a zwiększamy tylko o 5 tysięcy, to chciałabym wiedzieć jak wysokie jest to zwiększenie zainteresowania i jakie są generalnie potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, że nam brakuje tych środków, bo może te 5 tysięcy jest niewystarczające, powinniśmy tutaj wpisać dużo większą kwotę, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców, którzy chcą zlikwidować piece i stać się bardziej ekologiczni w zakresie oddziaływania na środowisko w tym zakresie. To na razie tyle, dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.
	Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Ja mam pytanie do Pana Skarbnika również w związku z tymi prawie 31 milionami środków, których nie można już w tym roku pozyskać ze środków Unii Europejskiej. I moje pytanie dotyczy następującej kwestii. Na początku tego roku jakoś, jeśli dobrze pamiętam, była taka duża akcja medialna, konferencje prasowe, Płock na inwestycje 100 milionów otrzymał, otrzyma z Unii Europejskiej w 2017 roku, Pan Prezydent Nowakowski, Pan Marszałek Struzik i jeszcze parę innych osób. I mam pytanie - ile z tych 100 milionów realnie pozyskaliśmy lub jeszcze pozyskamy w 2017 roku? Dziękuję.”
	Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Znaczy ja może zacznę od tego ostatniego pytania. Myślę, że nie chodzi chyba o ile pozyskamy, tylko ile pewnie wydamy, Panu Radnemu, bo pozyskaliśmy to w zasadzie, podpisaliśmy umowy na pewnie, w tym roku, w tamtym roku pod koniec roku to było, ponad 100 milionów na obwodnicę i w tym roku myślę, że pewnie około 100 kolejnych milionów, bo niedawno, tak, w piątek chyba podpisywaliśmy na ponad 50 milionów na mobilność. Więc łącznie myślę, że to będzie około 100 milionów pozyskanych w tym roku. Natomiast te 30 milionów to myślę, że Pan Radny zdaje sobie sprawę i widział w WPF, jest to przesunięcie z roku 2017 na 2018 części zadań. Dotyczy to 18 milionów, jeśli dobrze pamiętam, środków unijnych obwodnicy, przeniesienie na rok następny samych wydatków tak naprawdę związanych w dużej mierze z pogodą w tym roku jaką mamy. I druga to jest ulica Łukasiewicza i ścieżki Tysiąclecia, Mickiewicza. To jest związane z faktem, że właśnie mobilność, czyli środki na to podpisywaliśmy w piątek i nie ma takiej możliwości, żebyśmy w tym roku byli w stanie wydać taką ilość pieniędzy. Było to trochę długo, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych. Ten czas trwał trochę dłużej niż się spodziewaliśmy. Więc to jest w zasadzie te 0 milionów, o których mówimy. Odpowiadając na pytanie Pani Radnej, to opłaty za gospodarowanie...”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosimy o prąd dla Pana Skarbnika. Proszę raz jeszcze, Panie Skarbniku.”
	Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Opłaty za gospodarowanie odpadami - tak było od początku roku, tu się nic nie zmieniło. My od początku roku założyliśmy tą różnicę i ta różnica jest bez zmian. Pewnie w przyszłym roku ta różnica będzie trochę mniejsza, znaczy będzie znacznie mniejsza, może nie trochę mniejsza, ale mniejsza w związku z tym, że umowy podpisane w tym roku na odbiór odpadów są z kwotami niższymi niż bieżące. Jeśli chodzi o 2,2 mln tak, tutaj musimy się, krótko mówiąc, bić w piersi, nie doszacowaliśmy głównie mediów, bo w tym 2,2 to jest około 1,8 to są media. Około miliona było mniej niż w latach poprzednich. Natomiast drugi milion wynika z pogody jaka była w tym roku, czyli przedłużonej zimy i większych kosztów, a z drugiej strony również z faktu, że bardzo dużo ludzi nie płaci i to my musimy te braki uzupełniać. W tym roku to będzie pewnie ponad 2,5 mln zł niezapłaconych czynszów, w tym mediów, przez mieszkańców budynków socjalnych i komunalnych. I jeszcze było pytanie o niską emisję. Niska emisja, jeśli ja dobrze pamiętam - tutaj poproszę Panią Dyrektor, jeśli bym się mylił, o poprawienie mnie - najpierw w budżecie pierwotnym mieliśmy na to przeznaczonych własnych 200 tysięcy złotych, później, jeśli się nie mylę, dodawaliśmy około 70 tysięcy kolejnych po to, żeby właśnie zabezpieczyć wszystkie potrzeby mieszkańców i teraz ja rozumiem, że to zwiększenie o kolejne 5 tysięcy to jest właśnie pokrycie tych potrzeb, które zostały zgłoszone. Więcej potrzeb na dzisiaj nie było zgłoszonych, stąd jest to 5 tysięcy, a nie dziesięć, czy piętnaście. Natomiast też Państwo widzą w tej uchwale kolejne pieniądze na niską emisję pozyskane z Funduszu, tylko że będzie to po prostu... troszkę w innej formie będzie to dofinansowanie niż środki własne. Natomiast to o co Pani pytała to są nasze własne środki te 5 tysięcy.”
	Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Pani Przewodnicząca, odpowiadam w zakresie działki na Szpitalnej. Po prostu w międzyczasie jeden z sąsiadów wystąpił tam bodajże z decyzją o warunkach zabudowy i musieliśmy wstrzymać, bo to jest pewien okres od otrzymania tej decyzji, natomiast rzutuje ona na naszą działką i dlatego jest to przesunięta na rok przyszły sprzedaż tej działki. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Czy tej inny właściciel to ma coś wspólnego z ogrodami działkowymi, czy nie, czy… (niezrozumiały głos z sali). Nie, tak, dobrze. To teraz tak, ad vocem do wypowiedzi Pana Skarbnika. Po pierwsze, Panie Skarbniku, nie taka była moja intencja pytania à propos o niską emisją, bo chciałam się zapytać jakie jest faktyczne zapotrzebowanie, które wpływa do Urzędu Miasta, mówiąc o tym, czy te 5 tysięcy nie jest niewystarczające. Ja nie mówię o tym, czy to ma być nasz wkład, czy nie nasz wkład, tylko czy nie powinniśmy generalnie myśleć o zwiększeniu i chciałabym wiedzieć jakie jest zapotrzebowanie na dzień dzisiejszy, ile wniosków mieszkańców może nie być zrealizowanych. A druga kwestia co do tych opłat za odpady komunalne, to jest chyba Pan w błędzie, Panie Skarbniku, bo § 1 uchwały mówi tak, że wprowadza się następujące zmiany i jest § 8: ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie oraz wydatki, czyli coś musiało się zmienić skoro Państwo wprowadzacie zmiany, więc to nie jest chyba pierwotna wersja. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Ad vocem Pan Skarbnik. (niezrozumiały głos z sali) To może w międzyczasie Pan Radny Tomasz Maliszewski.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Maliszewskiemu.
	Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedziała: „Panie Prezydencie, ja mam takie pytanie – dlaczego zdejmujemy środki z budowy łącznika Imielnicka–Rzeczna? Są to prace przygotowawcze 50 tysięcy. Następna rzecz – modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego 18.856 zł. Co jest powodem?”
	Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Te zadania są przesunięte po prostu na rok przyszły. One nie znikają z budżetu miasta, tylko są przesunięte na rok przyszły. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.
	Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Tak, w tej uchwale tak naprawdę my wprowadzamy 777 złotych do dochodów, jeśli chodzi o odpady. Reszta się nie zmienia w porównaniu z poprzednią uchwały. Dlatego też ja mówiłem, było pytanie Pani Radnej, tak naprawdę sam początek roku, więc tam też mieliśmy bardzo dużą różnicę między dochodami a wydatkami od razu zaplanowanymi w budżecie tego roku po to, żeby tego nie robić - ja myślę, że to tłumaczyłem przy budżecie – żeby tego nie robić w trakcie roku tak jak to było w latach poprzednich. (Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A niska emisja, jakie jest zapotrzebowanie?”) A niska emisja, zapotrzebowanie, to ja bym poprosił Panią Dyrektor, żeby nam odpowiedziała. Z tego co ja wiem, to nawet nie chodzi o wkład własny, bo my te 200 tysięcy i te 70 tysięcy o których mówiłem i te 5 tysięcy, które tutaj są, to są nasze środki, które przeznaczamy na dotacje dla osób, które wymieniają piece. Natomiast może, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, to bym prosił Panią Majkę.”
	Pani Maja Syska-Żelechowska Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Nabór o udzielenie dotacji na likwidację palenisk na paliwo stałe trwa od początku obecnego roku i mieszkańcy rzeczywiście sukcesywnie składają do nas wnioski, w różnej formie – są to deklaracje wstępne, wnioski takie zgodnie z uchwałą. Na dzień dzisiejszy takich pełnych kompletnych wniosków jest 55, czyli wszystkie te osoby, które złożyły według kolejności zgłoszeń, uzyskają od nas dofinansowanie. Ta kwestia 5 tysięcy to jest tylko drobiazg, brakująca kwota do realizacji jednego z tychże wniosków. Wiele wniosków składanych przez mieszkańców jest składana tak jakby na zaś. Oni po prostu chcą jakby mieć miejsce w kolejce o ubieganie się o te środki, chociaż to naprawdę nie ma znaczenia, bo my i tak weryfikujemy podpisując, przed podpisaniem umowy dotacji na ile zaawansowana jest ta, znaczy czy mieszkaniec jest w stanie w danym roku zrealizować to przedsięwzięcie. Bo zasadą jakby korzystania z tych środków jest to, że to przedsięwzięcie musi się zamknąć w danym roku. A w przypadku likwidacji pieca na paliwo stałe i wykonaniu przyłącza gazowego, to jest dosyć długa procedura uzyskania warunków technicznych, pozwolenia na budowę i tak dalej. W tej chwili, że tak powiem kolokwialnie, obsłużymy 55 mieszkańców. Pan Skarbnik mówił również o dotacji, którą uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu. To jest troszkę późno, bo my z tymi pieniędzmi mamy, jakby chcemy podpisać umowę taką trójstronną, bo tu jest zupełnie inna zasada tego programu, który realizuje Wojewódzki Fundusz z uwagi na to, że my jesteśmy, to my ogłaszamy przetarg, my kupujemy te piece dla mieszkańców i przez pięć lat jesteśmy właścicielem tego pieca. Stąd będą to umowy trójstronne. Wielu mieszkańców z tego programu niestety wycofało się z uwagi na to, że te warunki nie odpowiadały, ale zostali, powiedzmy, obsłużeni naszymi pieniędzmi, uchwałą dotacyjną. Ta kwestia współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotyczy czternastu, o ile dobrze pamiętam, modernizacji pieców gazowych, czyli tych starszej generacji na wymianę na piece kondensacyjne. Jesteśmy w tej chwili na etapie zapytań ofertowych skierowanych do firm na wybór najkorzystniejszej oferty na zakup tego pieca. To tak wygląda. (niezrozumiały głos z sali) Tam jest, tam chyba było do 75%, to w zależności, tylko że to jest sam… (niezrozumiały głos z sali) Nie u nas, nie, nie, u nas jest inna zasada. Jest 100 złotych za likwidację pieca na paliwo stałe i 200 złotych za jeden kilowat zainstalowanej mocy, tak, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, a kosztem kwalifikowanym jest zakup i montaż pieca w naszym programie. W Wojewódzkim Funduszu jest to tylko i wyłącznie zakup pieca. Są trochę inne zasady. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo, Pani Dyrektor. Nie widzę więcej zgłoszeń ze strony Państwa Radnych w tym punkcie, przechodzimy zatem do kolejnego punktu.(...)”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi Wróblewskiemu radcy prawnemu.
	Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Chciałem tylko potwierdzić autopoprawkę, którą Państwo otrzymaliście na piśmie. Dziękuję.”
	(autopoprawka stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu)
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
	Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! W 2017 roku w Płocku jest zarejestrowanych 358 organizacji pozarządowych. Z tej liczby aktywnych jest około 250, w tym między innymi 130 organizacji uczestniczyło w konkursach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Płocka na realizację zadań publicznych, 48 organizacji korzystało z doradztwa oraz uczestniczyło w szkoleniach organizowanych przez Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, 29 organizacji uczestniczyło w konsultacjach społecznych organizowanych przez Urząd Miasta Płocka i 29 organizacji brało udział w tworzeniu dokumentów programowych i strategicznych tworzonych przez Gminę-Miasto Płock. Konieczność uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto program realizuje zapisy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku, gdzie istotną rolę odgrywają organizacje pozarządowe jako ważny czynnik zwiększania poziomu aktywności obywatelskiej, a także Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy Gminy-Miasto Płocka z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020, który jest dokumentem realizującym wymóg informowania o planowanych kierunkach współpracy w sferach działalności pożytku publicznego i przedstawia cele strategiczne i zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi do roku 2020. Głównym celem programu współpracy jest budowanie partnerstwa między miastem a organizacjami oraz efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta. Program współpracy określa cele strategiczne poprzez które realizowany będzie cel główny współpracy. Są to: partnerska współpraca pomiędzy miastem i organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych, podniesienie efektywności współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie warunków do społecznej aktywności. Każdy z celów strategicznych jest rozpisany na cele szczegółowe, których jest bardzo dużo i pozwólcie Państwo, że nie będę ich teraz wymieniał. Kolejnym elementem programu współpracy na 2018 rok są zasady takie jak zasada suwerenności stron, partnerstwa, pomocniczości, jawności, efektywności i uczciwej konkurencji oraz formy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej to głównie wspieranie lub powierzanie realizacji zadań poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert oraz udzielanie dotacji na zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym. W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe przeznaczono około 10,6 mln złotych. Współpraca pozafinansowa miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się w szczególności w ramach podmiotów opiniodawczo-doradczych, w tym Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Płockiej Rady Seniorów, Komisji Dialogu Obywatelskiego, - aż osiem komisji - Płockiej Rady Sportu, Miejskiej Rady Rynku Pracy, Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, Płockiego Komitetu Rewitalizacji, komisji działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jest pięć takich komisji. Miasto w zakresie realizacji zadań własnych może zawierać porozumienia o pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Miasto może - i z tego przywileju korzystamy – inicjować, tworzyć i uczestniczyć w formalnych albo nieformalnych partnerstwach, w których biorą udział organizacje pozarządowe w celu wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Ważnym zadaniem programu współpracy jest określenie priorytetowych zadań publicznych. Program współpracy na 2018 rok wskazał je w 27 sferach działalności pożytku publicznego, między innymi takich jak: pomoc społeczna, integracja i reintegracja zawodowa, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz seniorów, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystka i krajoznawstwo, ekologia, ochrona zwierząt i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne, promocja i organizacja wolontariatu, rewitalizacja, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wieloletni Program Rozwoju Współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 określił wskaźniki w oparciu o które prowadzona będzie ocena rocznego programu współpracy. Program na 2018 rok zawiera wskaźniki monitorowania jego realizacji dla każdego z trzech celów strategicznych. Zgodnie z wymogiem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w programie współpracy zostały określone: tryb i zasady działania komisji konkursowych, których zadaniem jest opiniowanie ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Płocka. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania do tego materiału? Nie widzę, dziękuję, przechodzimy do kolejnego punktu.(...).”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Czy do tego dokumentu jakieś pytania, wątpliwości ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu – punkt 12. (niezrozumiałe głosy z sali) Teraz już widzę. Czy państwo przycisnęliście dopiero teraz czy…? (niezrozumiałe głosy z sali) W takim razie jest spora zwłoka czasowa pomiędzy tym jak Państwo wciskacie a ja mam podgląd na pulpicie. W takim razie wracamy do dyskusji i jako pierwszy Pan Przewodniczący Michał Twardy.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Michałowi Twardemu.
	Pan Radny Michał Twardy powiedział: „Panie Przewodniczący, dziękuję. Ja mam jedną prośbę do Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, aby gdy temat omawiany jest, czy jest, w planie prac Komisji Gospodarki Komunalnej dany temat jest, to prosiłbym, aby przedstawiciel Urzędu Miasta, czy wydziału, który przygotowuje te materiały, był na posiedzeniu Komisji Gospodarki. To jest prośba nie tylko moja, ale również wszystkich członków Komisji Gospodarki Komunalnej. Niestety nie było przedstawiciela Pana Prezydenta i nie mogliśmy dowiedzieć się więcej na temat projektu tej uchwały. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Potwierdzam. Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A ja mam jeszcze prośbę, żebyśmy kompleksowo byli obsługiwani, jeśli chodzi o tego typu projekty uchwał, nie tylko numer działki, bo musimy wchodzić w Geoportal i go szukać, tylko chcielibyśmy mapkę, która powinna być załączona do tej uchwały albo przedstawić nam tą mapkę dokładnie z umiejscowieniem, gdzie znajduje się dana działka, bo tu jest kilka działek, które zamienia się i de facto oczywiście Pan Dyrektor nam tłumaczył wczoraj na komisji, ale trudno tak to zobrazować mówiąc, lepiej pokazać. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytania, wątpliwości do tego punktu? Nie widzę, dziękuję, przechodzimy do kolejnego punktu.(….)”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ja mam pytanie – co przyświecało inicjatorom tego projektu uchwały, bo oczywiście w innych pozycjach mamy kilkugroszowe zwiększenia podatku, natomiast w jednej pozycji jest aż o 14 groszy zwiększenie podatku od budynków pozostałych o powierzchni powyżej 12 m2. Gdybym mogła poprosić osobę, która jakby odpowiada za ten materiał merytorycznie, co przyświecało inicjatorom takiej znacznej podwyżki.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Michałowi Twardemu.
	Pan Radny Michał Twardy powiedział: „Panie Przewodniczący, tu pytanie głównie pewnie do Pana Skarbnika. Chciałbym się zorientować, jeśli chodzi o przyszły rok, o ile wzrośnie – że tak powiem – przychód dla Urzędu Miasta po podniesieniu tych podatków o te poszczególne niby małe kwoty, ale jaki będzie wzrost całej tej kwoty, jeśli chodzi w porównaniu do 2017 roku?”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań ze strony Państwa Radnych. Zatem czekamy na odpowiedź. Pan Skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę bardzo.”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.
	Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „To znaczy odpowiadając na drugie pytanie – mówimy tu o wzroście o kilkaset tysięcy złotych, niecały milion, ponieważ największe wpływy jednak są z pozycji ostatniej, którą Państwo mają w uzasadnieniu, czyli z podatku od budowli. Natomiast tutaj ten wzrost, znaczy my tak naprawdę podwyższaliśmy głównie o ten wskaźnik, czyli o ten 1,9%. W tym wypadku rzeczywiście jest troszkę więcej. Powiem prawdę, że spróbuję się zorientować i odpowiem jeszcze na sesji, dobrze, z czego wynika tutaj ten wzrost większy niż te 2%.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Tylko ja nie rozumiem jednego, bo oczywiście okej, Państwo mówicie, że nie więcej niż 1,9%, tylko ustawodawca mówi o stawkach maksymalnych. Przecież my nie musimy dążyć do tej stawki maksymalnej. Te stawki mogły zostać na podobnym poziomie, który obowiązywał w roku ubiegłym, znaczy w tym, który mamy, przepraszam, bo teraz odnosimy się do stawek już na przyszły rok. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.
	Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Jak Pani Radna widzi, nie idziemy po stawkach maksymalnych w wielu wypadkach, natomiast wydawało się, że wzrost o 1,9% w tych pozycjach, gdzie naprawdę nie są to istotne wielkości, nie jest tak duży i dostosowanie się, czyli tak naprawdę mamy na dzisiaj proporcjonalnie takie same różnice między stawką maksymalną a stawką tą, którą my proponujemy i ta stawka tutaj wynika dokładnie z tego przeliczenia, bo ja w międzyczasie sobie przeliczyłem, przepraszam, więc to 7,30 to jest po prostu wzrost o 1,9% tak jak w pozostałych wzrostach.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję. Tylko, Panie Skarbniku, ja oczywiście rozumiem Pana uzasadnienie, tylko jak mniemam, nie jesteśmy w roku wyborczym, bo w roku wyborczym będziemy mieli zero procent podwyżek, bo przypomnę tylko Panu jak Pan Prezydent w 2014 roku przygotowywał kwotę opłat za wodę, wtedy mogliśmy mieć zero procent podwyżki, natomiast były lata, kiedy te podwyżki były, przekraczały nawet 20%. I stąd jakby nie do końca rozumiem, bo my toczymy bój o milion złotych. Nie wiem jaka jest skala, też chciałabym wiedzieć, gdyby ktoś mógł jeszcze wcześniej nas poinformować jaka jest skala osób, które posiadają takie budynki przekraczające 12 m2, jakiej to grupy mieszkańców dotyczy i dlaczego tak znacznie podwyższamy akurat w tej pozycji.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.
	Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Znaczy ja nie bardzo rozumiem stwierdzenie: znacznie podwyższamy. Podwyższamy dokładnie tyle samo co innym, Pani Radna, czyli o 1,9%. To nie ma znaczenia, czy to jest 14 groszy. Jeżeli ktoś płacił złotówkę i podwyższamy mu o 2%, to płaci 2 grosze więcej. Jeżeli płacił 10 zł i podwyższamy o 2%, to płaci 20 groszy więcej. To jest matematyka, nic więcej.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 14, projekt uchwały na druku numer... (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A dostanę odpowiedź jakiej to grupy mieszkańców dotyczy?”). Czy będziemy mieli, Panie Skarbniku, na sesji możliwość takiej odpowiedzi uzyskania? (z sali Pan Wojciech Ostrowski powiedział: „Ja postaram się wyciągnąć, natomiast nie jestem pewien, czy odpowiem w ciągu pół godziny, czy godziny. Spróbujemy to wyciągnąć.”) Rozumiemy. Jeżeli się nie uda w trakcie sesji, to pewnie Pani Przewodnicząca by prosiła i wszyscy byśmy prosili o taką informację przynajmniej w takim terminie, jeżeli to będzie możliwe. (z sali Pan Wojciech Ostrowski powiedział: „To znaczy chodzi o ilość osób czy o...”; Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Mieszkańców.”; Pan Wojciech Ostrowski powiedział: „Ilość, jak rozumiem mieszkańców, tak?”; Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Tak, dokładnie.”) Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu.(...)”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu.(...)”
	Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka zgłoszona na początku punktu 9 przez Pana Romana Wróblewskiego radcę prawnego.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Proszę Państwa, mamy dobry czas, w takim razie przechodzimy do drugiego etapu – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Tradycyjnie będę mówił tylko numery druków, będzie szybciej i sprawniej. Czy jesteście Państwo gotowi do głosowania? W takim razie rozpoczynamy.”
	II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Poddaję pod głosowanie, w pierwszej kolejności, projekt uchwały na druku nr 664 z autopoprawkami. Proszę o umożliwienie pulpitów do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie poprzez wybór jednej z z trzech opcji wyświetlonych na monitorach. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników.”
	wstrzymujące - 6
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dwanaście na tak przy sześciu wstrzymujących uchwała została podjęta. (z sali Pan Radny Tomasz Korga powiedział: „Nie można było głosować.”) Widzę, dosyć dużo osób nie brało udziału w tym głosowaniu, aczkolwiek niektórych nie widzę na sali, więc pewnie jest to prawdziwe, ale pewnie Pan Przewodniczący też nie mógł. Dobrze, w takim razie powtarzamy to głosowanie. Bardzo proszę wszystkich Państwa o odpowiednio też mocne naciśnięcie tych pulpitów. To jest nieraz również problem techniczny. Ponawiamy głosowanie nad drukiem numer 664 z autopoprawkami. Czekamy na powtórne wyświetlenie pulpitów do głosowania. (z sali Pan Jan Gawryłkiewicz z obsługi technicznej: „Jest taka prośba do Państwa, którym się nie wyświetliły przyciski do głosowania - spróbujcie z lewej strony nacisnąć wtedy przycisk głosowanie i wywołać ręcznie te przyciski, powinno się to udać.”) Powracamy do pierwszego głosowania, gdyż nie wszyscy radni mieli skuteczną możliwość głosowania, czyli głosujemy nad uchwałą na druku 664. Ponawiamy głosowanie nad drukiem 664. Macie Państwo wyświetlone pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech wyświetlonych opcji. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. Trzynaście na tak, dziewięć wstrzymujących. Tym razem widzę, że chyba wszyscy, którzy są na sali zagłosowali. Uchwała została przyjęta.”
	13. skargi Pani Pauliny Szczepańskiej z dnia 26.05.2017 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 3 w Płocku (druk nr 652).
	UCHWAŁA NR 651/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 roku w sprawie skargi Pani Pauliny Szczepańskiej z dnia 26.05.2017 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 3 w Płocku stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrnęliśmy do końca, jeśli chodzi o uchwały. Teraz jeszcze chyba mamy jeden wniosek, zatem oddaję głos Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę bardzo.(...)”
	Pan Radny Artur Kras, członek Komisji Uchwał i Wniosków powiedział: „Wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, składający Andrzej Aleksandrowicz. Wniosek zgłoszony podczas obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 24.10.2017 r. o następującej treści: Apelujemy do Pana Prezydenta o uszczegółowienie harmonogramu Programu zazielenienia miasta Płocka o kwoty przeznaczane co roku na realizację tego programu oraz prosimy o przeanalizowanie możliwości finansowych, aby w WPF zamieścić od 2018 r. zadanie realizacji programu zazielenienia z kwotą minimum 1.500.000 zł co roku do roku 2023 r.”
	(załącznik nr 30 do niniejszego protokołu)
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję za odczytanie. Poddaję pod głosowanie wniosek odczytany przez Komisję Uchwał i Wniosków. (z sali Pan Jan Gawryłkiewicz z obsługi technicznej: „Sekundę.”) Jeszcze technicznie musimy troszeczkę poczekać na pojawienie się pulpitu do głosowania. I to chyba będzie ostatnie głosowanie. (z sali Pan Jan Gawryłkiewicz z obsługi technicznej: „Tylko numer druku bym poprosił do którego to jest.”) To było bez druku, to było do punktu, powiązane z punktem siódmych z tych dużych wstępnych materiałów. Punkt 7 – Program zazielenia miasta, czyli to będzie wniosek związany poniekąd z Programem zazielenia miasta. Jeszcze chwilkę to potrwa. (z sali Pan Jan Gawryłkiewicz z obsługi technicznej: „Już możemy.”) Poddaję, w takim razie, wniosek pod głosowanie. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech opcji wyświetlonych na monitorach. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników.”
	wstrzymujące – 0
	Wniosek został przyjęty.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dwadzieścia na tak. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Jesteśmy zgodni co do tego, zgodnie zresztą z dyskusją, którą mieliśmy w trakcie tego materiału. Szanowni Państwo, za nami etap II – głosowanie. Przed nami sprawozdania. Uda nam się dzisiaj chyba dzisiaj popracować bez przerwy. Punkt 10: sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta Płocka. Prosimy bardzo, Panie Prezydencie.”
	Ad. pkt 10
	Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta przedstawił sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka za okres od 27.09.2017 r. do 23.10.2017 r. Poinformował, że:
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka:
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do sprawozdania Pana Prezydenta? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 11: sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta.”
	Ad. pkt 11
	Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Państwu Przewodniczącym za aktywny udział. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do tych sprawozdań? Nie wiedzę. Dziękuję. Przechodzę do kolejnego punktu. Punkt 12: interpelacje i zapytania radnych.”
	Ad. pkt 12
	Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Wojciechowi Hetkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
	Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Chciałbym złożyć interpelację w związku z realizacją budowy ulicy Harcerskiej. Ja rozumiem, że problemy, które budziły tyle emocji na sesji w dyskusji Pana Prezydenta Jacka Terebusa z Panem Radnym Szpakowiczem jakby zostały wyjaśnione, natomiast chciałbym poprosić o jedną rzecz, żeby jednak dokonać jeszcze jednego spojrzenia na realizację tej ulicy. Jest tam tyle rzeczy podnoszonych przez mieszkańców, rzeczy drobnych z pozoru a mających kolosalne znaczenie dla społeczności lokalnej i nie tylko. Pierwsza sprawa to jest parking wzdłuż cmentarza. Powiem szczerze, że nie widziałem cmentarza, który znajdowałby się przy drodze, żeby nie było tam wzdłuż całego cmentarza parkingów. Powstały tam rzeczy budzące naprawdę uśmiech pobłażania mieszkańców, którzy mnie prosili o to, żebym w tej formule tą interpelację przedstawił. Jest miejsce na trzy samochody, nagle pyk, pokazuje się jakiś nikomu niepotrzebny fragment trawnika. Za chwilę znowu dwa miejsca parkingowe, kawałek znowu jakiegoś nikomu niepotrzebnego trawnika, trawnika, który będzie generował koszty, bo trzeba będzie tam trawę posiać, trzeba będzie się tym trawnikiem, mam nadzieję, zajmować lepiej niż wszystkimi innymi w mieście. Pokazuje się znowu jakiś kawałek trawnika nikomu niepotrzebnego. Nie rozumiem. Podzielam opinię mieszkańców, którzy nie rozumieją, dlaczego nie ma tam parkingu wzdłuż. Argumentacja o tym, że opodal znajduje się duży parking w rejonie kościoła, jest argumentem, który ci ludzie nie akceptują, ponieważ jest pokaźna grupa osób dojeżdżających na cmentarz starych, niedołężnych, niepełnosprawnych, ludzi, którzy przywożą na ten cmentarz różnego rodzaju rzeczy, którym łatwiej po prostu jest im się tam zatrzymać, podejść, wynieść, nawet, gdyby to był parking mający ograniczony czas parkowania. Kolejna interpelacja z wielu innych, które przedstawię na piśmie, to jest na przykład skomunikowanie przystanku autobusowego znajdującego się naprzeciwko wejścia do cmentarza z przejściem dla pieszych odległym od tego przystanku nie więcej niż 10 metrów. Projektant tego przedsięwzięcia wymyślił sobie następujące rozwiązanie, że człowiek wysiadający z autobusu na tym przystanku przejdzie przez wymalowane pasy na ścieżce rowerowej, wróci na chodnik, następnie przejdzie te osiem czy dziesięć metrów i znowu przejdzie przez pasy wymalowane na ścieżce rowerowej, żeby znaleźć się na pasach dla pieszych, tak jakby nie można wykonać takiego małego, wąskiego chodniczka od parkingu po prostu do przejścia dla pieszych. Kolejna sprawa, która jest bardzo bulwersująca dla wielu mieszkańców tej ulicy jest fragment tego zadania, który będzie przebiegał na terenie przyskarpowym ze ścieżką rowerową zlokalizowaną mniej więcej na poziomie jezdni i z wyniesionym o prawie dwa metry chodnikiem dla pieszych, odgraniczonym urządzeniem, które podobno nazywa się technicznie LK, które ma być zasypane do lica tej LK, chodnik wyniesiony wysoko tak jakby nie mógł być zrealizowany niżej, a przynajmniej w taki sposób, żeby część tej LK stanowiła naturalną barierę pomiędzy ruchem, komunikacją a tym miejscem, w którym będą poruszali się piesi. I bardzo bym prosił, składając tą interpelację, o ponowne przeanalizowanie sensu i celu takich rozwiązań, które być może wynikają z jakichś niezwykle skomplikowanych przepisów związanych z realizacją tej ulicy, ale nijak nie mają się ze zdrowym rozsądkiem i logiką, która obowiązuje mieszkających tam ludzi, z którymi nie sposób się nie zgodzić.”
	Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Arturowi Krasowi.
	Pan Radny Artur Kras powiedział: „Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! W imieniu swoim i koleżanki Radnej Darii Magdaleny Domosławskiej składam następujące interpelacje. Pierwsza interpelacja - remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 16. Tutaj w imieniu społeczności szkoły i osiedla po raz trzeci zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie tego tematu. Dnia 19 października otrzymaliśmy odpowiedź na naszą interpelację z dnia 11 października, która nadal nie satysfakcjonuje społeczności Szkoły Podstawowej Nr 16 ani mieszkańców Osiedla Tysiąclecia. Cieszymy się, że zadanie „Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ulicy Piasta Kołodzieja 7” zostało wpisane do Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich. Niestety informacja, że być może „kolejne lata umożliwią podjęcie działań w zakresie poprawy warunków boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 16” nie spełnia oczekiwań społeczności ani osiedla, ani szkoły. Podkreślamy raz jeszcze, że boiska te są jedynymi na Osiedlu Tysiąclecia i funkcjonują w niezmienionej formie od ponad 45 lat. Pod tym względem jest to najbardziej zaniedbane osiedle w Płocku. Ponownie podkreślamy fakt, że podczas ostatnich lat na innych osiedlach (na przykład w Radziwiu) w naszym mieście wykonano nawet po kilka boisk, a na Osiedlu Tysiąclecia żadnego, co kłóci się z zasadą zrównoważonego rozwoju osiedli. Ponadto w wyniku reformy oświatowej do Szkoły Podstawowej nr 16 będą uczęszczać dwa dodatkowe roczniki, co w oczywisty sposób wymusza konieczność zapewnienia uczniom właściwych warunków do odbywania zajęć WF. Podstawowym problemem na tym boisku, którego nie wolno ignorować, jest bezpieczeństwo użytkowników, a tego asfaltowa nawierzchnia niestety nie zapewnia. Zatem wnioskujemy o ponowne przeanalizowanie przedstawionego problemu. Kolejna interpelacja na wniosek mieszkańców i rady osiedla, Medyczna. Jest to interpelacja o dokonanie zmiany organizacji ruchu z wyznaczeniem miejsc parkingowych na ulicy Medycznej oraz o interwencję Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych w sprawie niezapewnienia miejsc dla osób niepełnosprawnych przy przychodni na ulicy Medycznej. Od 2 lat mieszkańcy osiedla Winiary oczekują na wprowadzenie organizacji ruchu na ulicy Medycznej według projektu, który zaakceptowała Rada Mieszkańców Osiedla Winiary. Ma ona służyć rozwiązaniu problemu braku miejsc parkingowych przy Przychodni Alfa Medyczna przy ulicy Medycznej. Brak miejsc postojowych powoduje, że pacjenci parkują na sąsiednich ulicach blokując dojazd do posesji mieszkańcom osiedla. Od kilku lat problem nie został rozwiązany. Przychodnia nie zapewnia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o rozwiązanie zaistniałego problemu przy przychodni. Wnioskujemy również o rozwiązanie problemów mieszkańców, czyli wprowadzenie opracowanej dwa lata temu nowej organizacji ruchu. I trzecia interpelacja na wniosek mieszkańców Osiedla Łukasiewicza. Otóż weekend temu na stadionie Wisły i w okolicach stadionu Wisły odbywała się bardzo duża impreza Orlen Verva Street Racing, która ku naszemu zadowoleniu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale też osób spoza miasta i to niestety spowodowało praktyczne zablokowanie Osiedla Łukasiewicza, jak również Osiedla Tysiąclecia przez samochody, z czego była bardzo duża ilość z rejestracjami spoza Płocka. W związku z tym nasza interpelacja i zarazem wniosek, aby w przyszłości, jeśli organizator organizuje taką imprezę o takim zasięgu, aby zapewnił miejsca parkingowe na przykład poprzez zamknięcie ulicy Łukasiewicza do Orlenu i zlokalizowanie tam miejsc parkingowych, bo te tysiące samochodów, które były na tych właśnie dwóch osiedlach, niestety bardzo utrudniły życie mieszkańcom, nie mówiąc o tym, że uniemożliwiły na przykład dojazd karetki pogotowia. I to tyle. Dziękuję.”
	Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Michałowi Twardemu.
	Pan Radny Michał Twardy powiedział: „Panie Prezydencie, w związku z interwencją Rady Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka oraz tamtejszych mieszkańców, zwracam się z prośbą o rozważenie wyznaczenie przejścia dla pieszych na ulicy Słonecznej przed zjazdem z Grabówki oraz jeśli jest to możliwe montaż progów zwalniających. Całość opisałem w interpelacji, nie będę może całej interpelacji czytał. Proszę również o przeprowadzenie doraźnego remontu chodnika wzdłuż posesji znajdujących się przy posesji znajdujących się przy ulicy Grabówka 74, 75, 76, 77, jak i zapewnienia chodnika po drugiej stronie jezdni. Dodatkowo na prośbę mieszkańców osiedla Dworcowa, a w szczególności przy ulicy Chopina, prosiłbym, aby zastanowić się nad możliwością zamontowania przy garażach biegnących wzdłuż torów kolejowych pomiędzy, jest taki przejazd od Banku PKO BP do ulicy Otolińskiej, aby Pan Prezydent rozważył montaż tam szlabanu bądź zrobienia tej drogi tylko dla wyłącznie mieszkańców tych bloków oraz właścicieli garaży. Z uwagi na to, że mieszkańcy Płocka robią sobie skrót taki, kiedy powstają delikatnie korki, sytuacja jest niebezpieczna dla osób, które korzystają z garaży, również dla dzieci. To jest trzecia rzecz. Czwarta. Prosiłbym o rozważenie możliwości remontu, jeśli jest taka… przy udziale pewnie ze spółdzielnią mieszkaniową placu zabaw przy Chopina 62 oraz montaż ławek w ilości sześciu sztuk przy tym placu zabaw oraz zastanowienia się nad zagospodarowaniem skweru przy Tesco. Tam są trzy działki. Jedna na pewno jest, właścicielem jednej jest Skarb Państwa. I jedna jest również działka, której właścicielem jest spółdzielnia. Myślę, że warto byłoby podjąć jakieś porozumienie, aby ten skwer, czy ten teren przy Tesco został zagospodarowany właśnie poprzez zieleń. Dziękuję bardzo.”
	Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo. W międzyczasie, Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący Lech Latarski wszedł na salę – nie wiem, czy Państwo widzieliście – na balkon z delegacją przedstawicieli Związku Zawodowego Metalowców z Turcji. Witamy Państwa serdecznie na obradach. Serdecznie witamy. Prosiłbym o podpowiedź, Panie Lechu, jak się po turecku mówi: serdecznie witamy. (niezrozumiały głos z sali) Dobrze, innych haseł proszę nie podpowiadać. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę bardzo.”
	Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Kominkowi.
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Mam cztery interpelacje. Zacznę może od tej. Dotyczy nowych kamer monitoringu miejskiego. W związku z zakończeniem budowy trzech placów zabaw na Osiedlu Radziwie (plac przy ulicy Krakówka, plac przy ulicy Zielonej/Gromadzkiej oraz plac Teligi), proszę o zamontowanie przy każdym z placów kamery monitoringu miejskiego. Kamery te znacząco poprawią bezpieczeństwo w obrębie ww. miejsc oraz przyczynią się do wyeliminowania niepożądanych zachowań w tych miejscach. To jest pierwsza interpelacja. Druga dotyczy wykorzystania destruktu asfaltowego. W związku z rozpoczynającym się remontem ulicy Zielonej zwracam się z prośbą o wykorzystanie destruktu asfaltowego z ww. ulicy na potrzeby rozgałęzień ulicy oraz łączników przylegających do ulicy Zielonej. Interpelacja trzecia - wykorzystanie zdemontowanej kostki brukowej. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego - ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Portowej i Popłacińskiej oraz w związku z remontem ulicy Zielonej Miejski Zarząd Dróg w Płocku dysponuje znaczącą ilością zdemontowanej kostki brukowej w poprawnym stanie. W związku z tym na wniosek mieszkańców zwracam się z prośbą o wykorzystanie kostki celem poprawy nawierzchni na chodnikach w ulicach: Okopowa, Górka oraz Ogrodowa. I ostatnia interpelacja dotyczy oświetlenia parku przy ulicy Zielonej i Gromadzkiej. W związku z interwencją mieszkańców zwracam się z kolejną prośbą o montaż latarni, który pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa osobom korzystającym z parku sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Zielonej. Dziękuję bardzo.”
	Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Leszkowi Brzeskiemu.
	Pan Radny Leszek Brzeski powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Mam jedno krótkie pytanie. Chodzi mi o pieniążki na klasy sportowe. Tam jeszcze ostatnia transza nie jest przekazana do szkół, a to już zbliża się koniec roku kalendarzowego i te pieniądze muszą być wydane. Szkoły chcą organizować jeszcze obozy sportowe, czy szkoleniowe. I dlatego mam taką prośbę. Kiedy te pieniądze, ta ostatnia transza będzie przekazana do szkół? Dziękuję.”
	Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Michałowi Sosnowskiemu.
	Pan Radny Michał Sosnowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Szanowny Prezydencie Siemiątkowski! To będzie zapytanie a nie interpelacja. To jest zapytanie, nie interpelacja, a dotyczy problemu, z którym zgłosili się wolontariusze Szlachetnej Paczki, oddziału płockiego do mnie. Jest taka sprawa – oni potrzebowali trochę zaplecza dla organizacji tej całej akcji. To będą trzy dni grudniowe. Zaoferował im pomoc Zespół Szkół nr 1. Jeżeli chodzi o boksy na paczki dostali za darmo boksy po szatniach, natomiast jeszcze potrzebują dwóch sal na zaplecze takie dla poczęstunku dla tych wolontariuszy plus takiego miejsca do spotkań i tam zaproponowano im sale lekcyjne, ale w związku z niedawnym zarządzeniem Prezydenta są zmuszeni pobrać za to opłatę. Ja bym prosił, żeby jednak od tak szlachetnej akcji jaką jest Szlachetna Paczka nie pobierać tej opłaty i rozwiązać ten problem. Służę kontaktem do wolontariuszy, przekażę Prezydentowi i bym prosił, żeby rozwiązać ten problem, bo myślę, że jesteśmy w stanie. Dziękuję.”
	Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pan Prezydent chciałby od razu ad vocem, to tak trochę łamiemy regulamin, ale proszę.”
	Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „No nie, bo jeżeli to jest zapytanie, to pewnie trzeba zaraz odpowiedzieć.”
	Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Tak chyba jest w Statucie. Panie Radny, jest zarządzenie o którym Pan wspomniał i po prostu zgodnie z procedurami przewidzianymi w tym zarządzeniu organizator powinien wystąpić z wnioskiem do Prezydenta o zwolnienie, a jest tam upoważnienie dla Skarbnika i dla mnie, żeby podejmować decyzję i myślę że w tej sytuacji podejmiemy pozytywną decyzję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję. Dobrze, Panie Przewodniczący, jakiś czas temu Biuro Rady rozesłało na nasze skrzynki mailowe takie pismo, które otrzymaliśmy od Mazowieckiego WIOŚ, dotyczące wystąpienia do Inspekcji Pracy w sprawie firmy SPEC-REM, która prowadzi działalność przy ulicy Zglenickiego. Krótko mówiąc chodziło o emisję do środowiska gazów i pyłów. I proszę mi powiedzieć, czy mamy jakąś wiedzę, czy Urząd Miasta też tą sprawą się interesował w kwestii tej firmy, czy rzeczywiście było to poza jakimikolwiek pozwoleniami, że emitowali do atmosfery jakieś różne substancje. Czy już została wykonana jakaś kontrola? Czy macie Państwo jakieś informacje? Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. I Pan Sekretarz Tomasz Maliszewski, proszę. Proszę jeszcze raz spróbować. Opcja: proszę o głos, proszę. Tak, widzimy tutaj dzisiaj sprzężenie na pewno z mikrofonem Pana Sekretarza i Pana Prezydenta – to taka podpowiedź dla Pana Janka. Proszę bardzo, Pan Sekretarz.”
	Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Maliszewskiemu.
	Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Panie Prezydencie, ja mam pytanie, tak naprawdę prośba o informację na jakim etapie realizacji jest inwestycja pod nazwą budowa ulicy Filtrowej. Następna rzecz o brakujące ogrodzenie na placu zabaw przy ulicy Południowej. Tam są notorycznie rozkradane panele metalowe i prośba o montaż monitoringu na tym terenie. Następna interpelacja dotyczy montażu stojaków dla rowerów w zoo. Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości montażu dodatkowych stojaków dla rowerów na terenie zoo. Zapotrzebowanie na przedmiotowe stojaki zgłaszają odwiedzający zoo oraz mieszkańcy Osiedla Wyszogrodzka. I chodzi o progi zwalniające na ulicy Powstańców Styczniowych 1863. Ja pisałem w 2016 roku interpelację, dostałem odpowiedź, że rozważacie Państwo możliwość montażu, natomiast ja się zwracam z pytaniem na kiedy przewidujecie montaż tych progów. Dziękuję.”
	Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, zgłoszeń ze strony Państwa Radnych, zatem przechodzimy do punktu: odpowiedzi na interpelacje. Pan Prezydent Roman Siemiątkowski, proszę bardzo.”
	Ad. pkt 13
	Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do punktu 14: sprawy różne.”
	Ad. pkt 14
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „W sprawach różnych zapewne Pan Prezydent, tak, jako pierwszy. Proszę. Nie, Pan Skarbnik jako pierwszy, proszę bardzo. Nie. Niezdecydowani Panowie jesteście. Proszę bardzo, Pan Prezydent.”
	Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Zacznę od tego. Wczoraj wróciła delegacja miasta Płocka w Żytomierzu, która uczestniczyła w Dniach Kultury Polskiej. Odbyły się X Dni Kultury Polskiej oraz XXIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”. Delegacja przywiozła dla naszego miasta dwa wyróżnienia. Pierwsze to jest takie odznaczenie przekazane przez Radę Miasta Żytomierza. Nie wiem, czy to może przekazać Panu Przewodniczącemu, bo to jak od Rady Miasta, to… To jest dla Prezydenta czy dla… Podzielimy się. A drugie, proszę Państwa, to jest dyplom, podziękowanie: Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka – za wydatny wkład i pełną zaangażowania działalność na rzecz rozwoju kultury polskiej na żytomierszczyźnie oraz za udział i pomoc w organizowaniu X Dni Kultury Polskiej na Ukrainie, gratulując dotychczasowych osiągnięć i życząc wielu dalszych sukcesów i satysfakcji. Taki dyplom otrzymał Prezydent Andrzej Nowakowski. Szanowni Państwo! Informacja na Sesję Rady Miasta Płocka w dniu 24 października 2017 roku, dotyczy wniesienia, cofania udziałów, akcji do spółek prawa handlowego, w których Gmina-Miasto Płock posiada 100% udziałów, akcji w kapitale zakładowym lub w których jej udział przekracza 50% udziałów, akcji w kapitale zakładowym. W wykonaniu § 5 uchwały nr 540/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka informuję o wniesieniu udziałów, akcji do następujących spółek prawa handlowego. Pierwsze – Wisła Płock Spółka Akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 3594/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wniesienia do Spółki Wisła Płocka Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 30/WZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sporządzoną za repertorium A nr 5310/2017 w dniu 28 września 2017 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.500.000 złotych (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) nowych akcji imiennych z serii AG o numerach od nr AG-396426 do nr AG-411425 o wartości nominalnej 100 złotych (słownie: sto złotych) każda akcja skierowanych do akcjonariusza Gminy-Miasto Płock, któremu przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Akcje z serii AG o numerach od nr AG-396426 do nr AG-411425 zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzących ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2017 rok, zadanie nr 08/WNW/I/G Wisła Płock Spółka Akcyjna, za co akcjonariusz Spółki Gmina-Miasto Płock objął 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji imiennych z serii AG. Po drugie – Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 3593/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wniesienia do Spółki Sekcji Piłki Ręcznej Wisła Płocka Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 22/WZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sporządzoną za repertorium A nr 5305/2017 w dniu 28 września 2017 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 5.000 (pięć tysięcy słownie) nowych akcji imiennych z serii T o numerach od nr T-158389 do nr T-163388 o wartości nominalnej 100 złotych (słownie: sto złotych) każda akcja, skierowanych do akcjonariusza Gminy-Miasto Płock, któremu przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Akcje z serii T o numerach od nr T-158389 do nr T-163388 zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzących ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2017 rok, zadanie nr 09/WNW/I/G Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna, za co akcjonariusz Spółki Gmina-Miasto Płock objął 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych seria T. Po trzecie – Wodociągi Płockie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzenia nr 3599/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności środków trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 12/ZW/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29 września 2017 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.982.000 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych poprzez ustanowienie 1.982 (słownie: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dwa) nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy, objętych przez wspólnika Spółki Gminę Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności środków trwałych, to jest elementów sieci instalacji sanitarnej i wodociągowej będących własnością Gminy-Miasto Płock. Po drugie w wykonaniu zarządzenia nr 3600/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności środków trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 13/ZW/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29 września 2017 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 967.000 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych poprzez ustanowienie 967 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem) nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każdy, objętych przez wspólnika Spółki Gminę Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności środków trwałych, to jest elementów sieci instalacji sanitarnej i wodociągowej będących własnością Gminy-Miasto Płock. I wreszcie po czwarte – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzenia nr 3650/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 października 2017 roku w sprawie wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 11/ZW/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 października 2017 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.650.000 złotych (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 3.650 (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę-Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 3.650.000 złotych pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2017 rok, zadanie nr 04/WNW/I/G - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”
	Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Ja mam do przekazania dwie informacje – jedna dotycząca stawek podatku leśnego na 2018 rok, druga dotycząca stawek podatku rolnego na 2018 rok. I tak, jeśli chodzi o podatek leśny. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym podatek leśny od 1 ha lasu za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Do obliczenia podatku leśnego na rok 2018 przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku w kwocie 197,06 zł za 1 m3 na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku. Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu na 2018 rok wyniesie 43,35 zł, co zostało wyliczone jako iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna w kwocie 197,06 zł i równoważnika 0,220 m3. Stawka podatku leśnego dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych od 1 ha lasu na 2018 rok wyniesie 21,68 zł, co zostało wyliczone jako iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna w kwocie 197,06 zł i równoważnika 0,110 m3. Stawka podatku leśnego w 2018 roku będzie wyższa o 3,17 % w stosunku do stawki podatku leśnego w 2017 roku. Ze względu na przyjęcie stawki podatku leśnego wyliczonej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS, nie ma potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie. I kolejna informacja dotycząca stawki podatku rolnego na 2018 rok. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podatek rolny za rok podatkowy wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, od 1 ha pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Jako podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w kwocie 52,49 zł za 1 dt, na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku. Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego na 2018 rok wyniesie 131,23 zł, co zostało wyliczone jako iloczyn średniej ceny skupu żyta w kwocie 52,49 zł i równoważnika 2,5 q żyta. Stawka podatku rolnego od 1 ha pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne na 2018 rok wyniesie 262,45 zł, co jest iloczynem średniej ceny skupu żyta w kwocie 52,49 zł i równoważnika 5q żyta. Stawka podatku rolnego w 2018 roku będzie wyższa o 0,1 % w stosunku do stawki podatku rolnego w 2017 roku. Ze względu na przyjęcie stawki podatku rolnego wyliczonej na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Nie ma potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie. Dziękuję bardzo."
	Pan Krzysztof Krakowski Sekretarz Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! W imieniu Pana Prezydenta, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedstawiam 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 2017 roku. Osobami, które były zobowiązane złożyć te oświadczenia byli: Zastępcy Prezydenta Płocka, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Płocka. Oświadczenia majątkowe dotyczą majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową ww. osób. Zobowiązane do złożenia przedmiotowych oświadczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku były łącznie 192 osoby w tym: 191 osób złożyło oświadczenia majątkowe w przewidzianym w ustawie terminie do 30 kwietnia 2017 roku, 1 osoba złożyła oświadczenie majątkowe na podstawie art. 24h ust. 5a ustawy o samorządzie gminnym w dniu 12 maja 2017 roku. Ponadto analizie poddano: 24 oświadczenia złożone jako pierwsze w terminie 30 dni od dnia powołania, zatrudnienia lub otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i 19 oświadczeń złożonych wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska, rozwiązania umowy o pracę, utraty mocy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. 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 2016 roku z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu. W wyniku analizy nie stwierdzono podstawy do wystąpienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę oświadczeń majątkowych. Ponadto z dokonanej analizy wynika, że jedna osoba nie złożyła oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień ustania stosunku pracy to jest 31 sierpnia 2016 roku. W stosunku do tej osoby nie zastosowano sankcji ze względu na brak uregulowań ustawodawcy wobec osób, z którymi ustał stosunek pracy. W 234 poddanych analizie oświadczeniach majątkowych zostały stwierdzone następujące nieprawidłowości: brak określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową – 11 przypadków, brak informacji o działce zabudowanej domem – 12 przypadków, brak innych informacji dotyczących nieruchomości i mieszkań – 24 przypadki, brak treści poszczególnych punktów oświadczenia majątkowego – 20 przypadków, rozbieżności dochodów z załączonym zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2016 – 18 przypadków, brak określenia zdarzenia, w związku z którym zaciągnięto zobowiązanie oraz stanu zadłużenia – 20 przypadków, inne, na przykład brak daty, nazwiska rodowego, funkcji, miejsca zatrudnienia – 8 przypadków. 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 17 oświadczeń majątkowych. Z uwagi na okres powstania zobowiązania do ich złożenia był inny niż w przypadkach opisanych wcześniej i aktualnie są poddawane analizie. Wyniki analizy zostaną przedstawione w 2018 roku. Informacja została sporządzona 24 października 2017 roku i podpisana przez Pana Andrzeja Nowakowskiego Prezydenta Miasta Płocka. Dziękuję bardzo.”
	(informacja stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu)
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo! Informacja Przewodniczącego Rady Miasta na temat złożonych oświadczeń majątkowych jest u Państwa na skrytkach w „Sprawach różnych”. Chyba, że Państwo życzycie sobie, żebym to odczytał. Macie Państwo to do wglądu w „Sprawach różnych”. Nie budzi ona żadnych, w każdym razie moim zdaniem, emocji negatywnych. (informacja stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu) I kolejna informacja – wpłynął do stołu prezydialnego wniosek od Pana Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Rady Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka od Pana Adriana Wyczałkowskiego z prośbą o zabranie głosu w tym punkcie na sesji, zatem chciałbym poddać pod głosowanie udzielenie głosu Panu Wyczałkowskiemu. Prosiłbym o umożliwienie nam zagłosowania poprzez odpowiedni pulpit. Prosimy Pana Janka. Mamy możliwość. (niezrozumiałe głosy z sali) W takim razie, dobrze, co niektórzy się pospieszyli, więc Szanowni Państwo ręcznie głosujemy. Kto z Państwa jest za udzieleniem głosu Panu Wyczałkowskiemu? Jednogłośnie zapraszamy Pana do mównicy.”
	Pan Adrian Wyczałkowski Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla Wyszogrodzka powiedział: „Szanowni Państwo Prezydenci! Szanowny Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Drodzy Mieszkańcy Miasta Płocka! Nazywam się Adrian Wyczałkowski, Zastępca Przewodniczącej Zarządu Rady Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka. Przybyłem na dzisiejszą sesję, aby ponownie poruszyć temat ulicy Granicznej oraz poinformować Państwa o podjętych działaniach przez Radę Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka przez czas między sesjami. Na samym początku jednak zanim do tego przejdę poinformuję Państwa, iż Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka wystosowała korespondencję do sześciu obecnych radnych miejskich, którzy startowali z okręgu wyborczego nr 2 i niestety na stan sześciu radnych zainteresowanie było ze strony jednego radnego miejskiego Pana Michała Twardego, za co serdecznie dziękuję w imieniu własnym, jak i w imieniu Rady Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka. Jak już wspomniałem, na dzisiejszej sesji chciałbym poinformować Państwa, a w tym Pana Prezydenta Nowakowskiego – nie ma dzisiaj z nami – o podjętych przeze mnie działaniach. Dnia 27 września zostało wystosowane pismo do Pana Przewodniczącego Rady Miasta, jak i do Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania podczas XXXVI Sesji Rady Miasta. Odpowiedzi po dzień dzisiejszy nie otrzymano pomimo wskazania terminu podczas Sesji Rady, jak i w korespondencji. Następnie dnia 29 września 2017 roku zostało wystosowane pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Płocku w związku z możliwością wystąpienia skażenia środowiska na posesjach przy ulicy Granicznej. Ponadto zwróciliśmy się z prośbą o wydanie opinii czy Gmina-Miasto Płock wywiązuje się z Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie oczyszczania ścieków. Jest to Dyrektywa 91/271/EWG o odprowadzaniu ścieków z posesji. I tutaj chciałbym dodać, że państwa członkowskie miały obowiązek do 2005 roku dokonać tych zadań. Pomimo wpisania budowy ulicy Czwartaków, Granicznej do budżetu na nadchodzący rok, przybliżę Państwu jak wyglądała sytuacja z odsyłaniem, zbywaniem mieszkańców w przedmiotowej sprawie. Pierwsze pismo zostało wystosowane 22 listopada 2005 roku jako interpelacja Pana Andrzeja Nowakowskiego w sprawie ulicy Granicznej. W odpowiedzi wskazano, że realizację zadań planuje się wykonać w roku 2006-2009. Drugie pismo zostało wysłane 15 marca 2011 roku przez Panią Renatę Mackiewicz z ponownym zapytaniem w sprawie ulicy Granicznej. 12 kwietnia 2011 roku Pani Renata Mackiewicz otrzymuje odpowiedź: zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Urzędu Miasta Płocka powyższe zadanie inwestycyjne jest do realizacji na 2015 rok. Trzecie pismo – kwiecień 2016 rok, mieszkańcy ulicy Granicznej wystosowali pismo do Pana Andrzeja Nowakowskiego, gdy już objął urząd Prezydenta Miasta Płocka. 14 kwietnia odpowiedź od Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, poinformowanie mieszkańców o wielkim projekcie składającym się na kilka etapów, czyli to co mamy teraz w budżecie na przyszły rok. Pierwszy etap ma się rozpocząć w 2018 roku, czyli budowa łącznika ulicy Czwartaków z Trasą Jerzego Popiełuszki. Ulica Graniczna będzie realizowana w następnych latach, nie wiadomo kiedy. I teraz trochę o odpowiedzi Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który wystosował na naszą prośbę pismo do Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego o udzielenie następujących informacji. I tutaj najważniejsze pytanie, które tam padło, czy do czasu zbierania ścieków siecią kanalizacyjną Gmina-Miasto Płock posiada plan zarządzania ryzykiem podtopień wymienionego obszaru. Nie ma tutaj Pana Zastępcy Prezydenta Jacka Terebusa. Na to pytanie właśnie chciałbym, żeby mi odpowiedź udzielił dzisiaj, ponieważ pisemnie niestety mija już prawie 30 dni i nadal nie mam odpowiedzi na zadane pytania podczas XXXVI Sesji Rady Miasta. I, Szanowni Państwo, minęło 12 lat od złożonej interpelacji przez Pana Andrzeja Nowakowskiego, kiedy był jeszcze radnym miasta, przed objęciem stanowiska prezydenta, urzędu. Po 12 latach mieszkańcy ulicy Granicznej słyszą, że miasto nadal nie ma odpowiednich środków finansowych na realizację tej inwestycji, tworząc łącznik zamiast zapobiegać podtopieniom i zalaniom domów bądź tworząc nowe, trefne inwestycje duże. Mieszkańcy przy ulicy Granicznej w minionym tygodniu zalewali piwnice betonem, aby zapobiegać dalszym podtopieniom. Te filmiki, które pokazywałem na XXXVI Sesji Rady Miasta tam były zdjęcia właśnie też z piwnic. Zostały zalane betonem w ubiegłym tygodniu. Natomiast Gmina-Miasto Płock nadal nie zapobiega w przedmiotowym problemie. Szanowny Panie Prezydencie - tutaj kieruję to do Pana Andrzeja Nowakowskiego - minęło 12 lat a ulica Graniczna jest w stanie katastrofalnym. Deklaruję z tego miejsca, że dołożę wszelakich starań i wykorzystam wszystkie możliwe środki w instytucjach na szczeblach miejskim, wojewódzkim, a jeżeli i to nie przyniesie skutków wystosuję pisma nieco wyżej w związku z brakiem z wywiązywania się z Dyrektywy Unii Europejskiej. I tutaj do radnych miejskich, którzy startowali z okręgu wyborczego nr 2 – bardzo proszę o zainteresowanie się tym problemem, ponieważ Państwo mieliście 2 października wystosowaną korespondencję, a niestety tylko Pan Michał Twardy się do nas odezwał w tej sprawie. I na samym końcu jeszcze, teraz tak podsumowując to wszystko co powiedziałem, chciałbym Państwu powiedzieć – tak samo jak, tak samo jak i Państwo, zostaliście wybrani przez mieszkańców dla mieszkańców, co daje nam do zrozumienia, że jesteśmy dla mieszkańców. I, proszę Państwa, pozostał Wam, jak i Panu Nowakowskiemu, niecały rok. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy ja sądzę, że nie tylko w tej kwestii, co podnosił Pan Przewodniczący, Pan się mija z prawdą. To jest moja interpelacja i odpowiedź na nią w sprawie ulicy Wodnej. Przykro mi, że Pan jakby nie dostrzega pracy radnych wszystkich, więc ja Panu za chwilkę wręczę tą odpowiedź na interpelację, którą złożyłam po tym piśmie, które otrzymałam od Państwa. I mam jeszcze jedną prośbę. Ja nigdy od, nie wiem, sześciu lat, chyba nie, może się mylę, ale co najmniej od sześciu nie otrzymuję zaproszenia, żadnego zaproszenia, na posiedzenie Rady Osiedla Wyszogrodzka. Ja chodzę na zaproszenia różnych rad osiedli, nie tylko i wyłącznie związanych z okręgiem moim wyborczym, bo uważam, że nie jestem przypisania tylko i wyłącznie do tych osiedli z których jestem wybrana, aczkolwiek czuję się zobowiązana, natomiast nie odmawiam żadnym zaproszeniom na posiedzenia rad osiedli. I przykro mi jest, że od Państwa jakby nie ma żadnego zainteresowania, żeby zapraszać radnych z tego osiedla na posiedzenie rad osiedli, bo wówczas byśmy jakby mieli tą informację z pierwszej ręki i moglibyśmy uczestniczyć w tych posiedzeniach. Natomiast ja niestety nie mam takiej możliwości, bo nie wiem, kiedy Państwo te posiedzenia organizujecie. Natomiast faktycznie otrzymałam na skrzynkę mejlową pismo podpisane przez Pana, datowane 2 października, nie pamiętam kiedy dokładnie było na skrzynce, i 11 października swoją interpelację złożyłam, 19 października jest odpowiedź. Odpowiedzi są na BIP-ie w związku z tym jest to informacja do publicznej wiadomości. Tak, że złożę Panu tą odpowiedź. Dziękuję.”
	Pan Krzysztof Krakowski Sekretarz Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Panie Wiceprzewodniczący! Sekundę, bo chciałbym, że Pan mnie wysłuchał. Szanowni Państwo! Panie Wiceprzewodniczący, bo to tak naprawdę do Pana. Przed chwilą użył Pan pewnego stwierdzenia, że minęło prawie 30 dni. Ja kładę to na karb młodości i braku doświadczenia. Dobrze by było przeczytać, pełniąc taką funkcję, Kodeks postępowania administracyjnego oraz regulaminy, które rządzą funkcjonowaniem zarówno Rady Miasta Płocka, jak i Rad Mieszkańców Osiedli. Wtedy by Pan wiedział jak wygląda procedura i wiedziałby Pan też że, może to nie jest nigdzie w prawie zapisane, ale jakby niekoniecznie, nie chciałbym tego oceniać, ale muszę tak powiedzieć, niekoniecznie elegancko jest wyznaczać termin odpowiedzi organowi administracji samorządowej, jeżeli inny termin na taką odpowiedź wynika z przepisów prawa. Dlatego, jeżeli Pan ma jakieś tutaj potrzeby uzupełnienia wiedzy, to zarówno Biuro Rady Miasta, jak i ja służę pomocą. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo. Ja proponuję jednak jeszcze jedno rozwiązanie. Wie Pan co, co tydzień, przepraszam, w każdym miesiącu odbywają się komisje Rady Miasta Płocka ogólnodostępne, w pełni jawne. Informacja na ich temat widnieje i w obwieszczeniach i praktycznie w internecie jest łatwo dostępna. Na te posiedzenia przychodzą zainteresowani mieszkańcy. Ja Pana zapraszam na posiedzenia komisji, zwłaszcza merytorycznie tych, które się nad tą tematyką odbywają. Chyba to dużo większy skutek i efekt będzie i dla zainteresowanych, i dla Pana, i pewnie ewentualnie jakieś spory czy wątpliwości, czy może nieuzasadnione pretensje z dowolnej strony najłatwiej rozwiązać właśnie w formie rozmowy. Zapraszam na komisje. Są też dyżury radnych. Są bardzo różne sposobności i możliwości dotarcia, właśnie dyżury prezydium Rady Miasta. Dlatego ja proponuję, ponieważ Pan w chwili obecnej podrzucił kolejny wniosek o zabranie teraz głosu, ja Pana proszę, żeby jednak Pan zaczął ten dialog troszeczkę inaczej, skuteczniej w innym miejscu, bo wystąpienie na sesji na ogół jest taką ostatecznością. Tak bym proponował. Jeżeli Pan podtrzymuje ten wniosek, ja go za chwilkę poddam pod głosowanie raz jeszcze, ale ja bym Panu proponował, żebyśmy jednak zaczęli rozmawiać troszeczkę bardziej merytorycznie w innych miejscach. Chwała Panu za to, że Pan chce coś zmienić w tym mieście, ale troszeczkę proponujemy inną ścieżkę. Drodzy Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń do wystąpień na tej sesji, chyba, że ktoś wcisnął a ja nie zauważyłem. Nie widzę.”
	Ad. pkt 15
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka.
	Na tym protokół zakończono i podpisano.

