
 
PROTOKÓŁ NR XLIII/2018

Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 22 MARCA 2018 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 10.05, a zakończyła o godz.13.50.
Obrady Sesji są nagrywane.

Stan Radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecnych -  0
Osób zaproszonych - 163
Obecnych - 84
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1

Otwarcia  obrad  XLIII  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 XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Funkcjonowanie  PZOZ Sp.  z  o.o.  pod względem zabezpieczenia  usług  medycznych i

specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacje o kontraktach z NFZ na rok 2018 i
realizacji kontraktów w 2017 roku. Informacje o Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej
realizowane w trzech głównych podmiotach w Płocku.

4) Informacja  z  realizacji  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta
Płocka na lata 2015-2019 w roku 2017.

5) Realizacja  zadań  w  zakresie  wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  –
sprawozdanie za rok 2017. 

6) Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka z 22.02.2018 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach: 

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2018-2039

(druk nr 767),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 768),
3. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk nr 756),
4. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie

środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  rok
2018 (druk nr 757),

5. zasad  udzielania  dotacji  celowej  ze  środków  budżetu  Gminy  Miasto  Płock  na
zadania  celu  publicznego  związanego  z  tworzeniem  warunków  dla  rozwoju
rodzinnych ogrodów działkowych (druk nr 758),

1



6. wskazania  uczniom  oddziału  klasy  VI  c  Szkoły  Podstawowej  nr  12  w  Płocku
miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII (druk nr 759),

7. przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Płock w roku 2018” (druk nr 760),

8. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych  na
terenie Miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto
Płocka,  udostępnionych dla  operatorów i  przewoźników oraz warunków i  zasad
korzystania z tych przystanków (druk nr 761), 

9. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka (druk
nr 762),

10. określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi (druk nr 763),

11. podziału miasta Płocka na okręgi wyborcze (druk nr 764),
12. przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 765), 
13. zmiany Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r.

ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji  miasta Płocka Specjalną
Strefę Rewitalizacji (druk nr 766). 
II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

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

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

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „(…)  Sesję
rozpoczniemy od wręczenia Panu Jackowi Gruszczyńskiemu medalu Laude Probus. Proszę
Pana Prezydenta o zabranie głosu.”

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

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo i przede wszystkim Panie doktorze! Lata, ostatnie lata po
roku 1989 to lata samorządu, który współpracował w różny sposób z administracją zespoloną.
To lata,  gdzie  zmieniali  się  premierzy,  zmieniali  się  prezydenci,  także na szczeblu kraju,
zmieniali się przewodniczący rady miasta, różne były rady miasta, byli także różni prezydenci,
natomiast rzeczywiście był jeden powiatowy lekarz weterynarii w Płocku – Pan doktor Jacek
Gruszczyński. Szanowni Państwo i to, co bardzo istotne, bardzo ważne – przez wiele, wiele lat
współpracy z Panem doktorem samorząd mógł liczyć zarówno na Pana doktora, jak i na
prowadzoną przez niego instytucję, w sytuacjach zarówno bieżącej pracy, jak i w sytuacjach
kryzysowych. Niestety, muszę powiedzieć, czasami przychodzi taki moment, kiedy człowiek
patrzy z perspektywy swojej zawodowej w przeszłość i uznaje, że pewien etap kończy się.
Kończy się w sposób naturalny, bo czasami trzeba po prostu odpocząć i ta zasłużona, jak
najbardziej, emerytura w tym momencie po prostu się zbliża. Stąd ta decyzja. Z mojej strony
jako prezydent chciałbym w swoim imieniu, ale także moich poprzedników, podziękować za
bardzo dobrą, profesjonalną współpracę i stąd ten medal, medal Laude Probus dla Pana Jacka
Gruszczyńskiego  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  w  Płocku  w  podziękowaniu  –  i  tu
przeczytam  –  za  profesjonalną,  konsekwentną  i  pełną  zaangażowania  pracę  na  rzecz
mieszkańców Płocka i powiatu płockiego poprzez podejmowanie skutecznych działań służących
odpowiedniej  opiece  nad  zwierzętami  oraz  przeciwdziałaniu  zagrożeniom  związanym  z
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zachorowaniami oraz poszerzaniu wiedzy na temat dobrostanu zwierząt. To są lata bardzo
dobrej pracy i bardzo profesjonalnej współpracy z samorządem Płocka. Panie doktorze bardzo,
bardzo w imieniu swoim, w imieniu całego samorządu płockiego dziękuję za te lata.”

Uroczystość wręczenia medalu Laude Probus.              

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „A teraz proszę o
zabranie głosu Pana doktora Jacka Gruszczyńskiego.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu jackowi
Gruszczyńskiemu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. 

Pan  Jacek  Gruszczyński  Powiatowy  Lekarz  Weterynarii powiedział:  „Szanowny  Panie
Przewodniczący! Szanowni Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo Radni i Goście, mieszkańcy
Płocka, goście dzisiejszej sesji! Bardzo serdecznie dziękuję za miłe słowa pod moim adresem,
za wyróżnienie medalem Laude Probus. Jest mi tym bardziej miło, że jestem płocczaninem i
dostałem ten medal od najwyższych władz miasta Płocka. Proszę Państwa rzeczywiście już za
kilka dni 27 marca odchodzę na emeryturę po niemal trzydziestu dziewięciu latach pracy jako
lekarza  weterynarii  i  dzisiejszy  dzień,  ten  moment,  traktuję  jako  czas  pożegnania  się  z
Państwem i podziękowania za wieloletnią, bardzo dobrą współpracę. Jestem płocczaninem,
absolwentem  „Jagiellonki”.  Studia  ukończyłem  na  Wydziale  Weterynaryjnym  ówczesnej
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Po studiach wróciłem na Mazowsze Płockie i tutaj w
zasadzie te trzydzieści dziewięć lat spędzam jako lekarz weterynarii. Najpierw pracowałem z
lecznicach  terenowych  na  terenie  dzisiejszego  powiatu  gostynińskiego  w  Szczawinie
Kościelnym i w Sannikach, potem w Wojewódzkiej Lecznicy dla Zwierząt w Płocku przy ulicy
Otolińskiej. Był to czas bardzo intensywnej pracy, ale też uczenia się tego zawodu, uczenia się
kontaktu z ludźmi, przede wszystkim z hodowcami. Byłem świadkiem ogromnych przemian
jakie w tym czasie występowały w rolnictwie polskim. Jak zaczynałem pracę w tych miejscach,
gdzie  pracowałem  były  bardzo  duże  państwowe  gospodarstwa  rolnicze,  liczne  rolnicze
spółdzielnie produkcyjne z bardzo dużą obsadą pogłowia zwierząt hodowlanych. Rolnicy ci
posiadający większą czy mniejszą hodowle mieli w zasadzie wszystkie zwierzęta. Tam i konie
były,  bydło,  świnie,  drób.  A  więc  w  jednym budynku  się  to  wszystko  mieściło.  Potem
następowała specjalizacja. Był to też czas bardzo serdecznych kontaktów z rolnikami.  Ja
oprócz ratowania życia zwierząt, a każde uratowane zwierzę było wielkim sukcesem i bardzo
się z tego faktu bardzo zawsze cieszyłem, to zawsze starałem się też przenosić tą głębszą
wiedzę dla rolników, wiedzę hodowlaną o żywieniu, o genetyce. Były to bardzo serdeczne
kontakty.  W  tym  czasie  też  mieliśmy  bardzo  dużo  pracy,  bo  były  prace  o  charakterze
profilaktycznych likwidacji chorób zakaźnych. W tym czasie zlikwidowaliśmy bardzo groźne
choroby: gruźlica bydła, białaczka, bruceloza bydła, a więc te wszystkie choroby, które też
zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. Oczywiście w moim życiu były sukcesy i też porażki, tak jak w
zawodzie lekarza weterynarii. Przeżyłem wiele sytuacji też dramatycznych jeszcze jako lekarz
klinicysta,  a  potem  już  lekarz  pracujący  w  administracji  weterynaryjnej.  W  latach
dziewięćdziesiątych był klasyczny pomór świń, bardzo groźna choroba, na terenie powiatu
gostynińskiego. Udało nam się w ciągu kilku tygodni ten groźny wirus opanować i nie dopuścić
do dalszych strat w hodowli świń. W 2007 roku na terenie powiatu płockiego w gminie Brudzeń
były pierwsze w Polsce przypadki ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, ten słynny podtyp
HPN1. Też wzmożona dwumiesięczna praca, opanowanie, likwidacja skutków, niedopuszczenie
do  rozszerzania  się  choroby  poza  inny  obszar.  Tutaj  ten  teren  płocki  oczywiście  jest
specyficzny, bo w dalszym ciągu jest z dużą obsadą drobiu. 2010 rok, maj, wielka powódź na
Wiśle - kolejne doświadczenie. Zalane ponad 5.300 hektarów w dwóch gminach: Gąbin i
Słubice. Wielka walka o ratowanie życia zwierząt. Nie wszystkie niestety udało się uratować.
Padłe, utopione zwierzęta utylizowaliśmy. I wreszcie na koniec – w zeszłym roku 1 stycznia
ogromny  pożar  w  zakładach  mięsnych  firmy  Olewnik,  też  kolejne  doświadczenia,
zabezpieczenie,  ratowanie  tego co można przekazać  do produkcji  i  ewentualnie  dalej  do
sprzedaży, do konsumpcji. Jako lekarz jestem więc spełniony, bo miałem porażki i sukcesy
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życiowe, ale to wszystko zapewniam moim znakomitym też profesorom z Olsztyna, którzy
uczyli  mnie  zawodu,  a  więc  parę  nazwisk  pozwolę  sobie  wymienić:  Pan profesor  Stefan
Tarczyński, dziekan, który wręczał mi dyplom, profesorowie: Zdzisław Larski, Antoni Żebracki,
Zygmunt Wyrzykowski, a więc wspaniałe postacie, profesor Wiktor Stefaniak, ale też cała
plejada  znakomitych  lekarzy  weterynarii  ziemi  płockiej,  gostynińskiej,  których  miałem
przyjemność spotkać, którzy mnie wprowadzali w dorosły zawód lekarza weterynarii: doktor
Aleksander Gierzyński. Tadeusz Chrostowski, Janusz Mieszkowski, doktor Henryk Lange, Jan
Łagodziński, Tadeusz Śniadała. Dwaj znakomici też higieniści, których bardzo mile wspominam
– Pan doktor Tadeusz Hetkowski, ojciec Pana Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta
Płocka, wieloletni lekarz w zakładach mięsnych w Płocku, znakomity znawca przetwórstwa i
higieny produkcji wyborów finalnych. Z takim wielkim też pietyzmem odnosił się do młodych
lekarzy, stażystów i praktykantów, wprowadzał w arkana tej przeogromnej wiedzy. Też doktor
Jan Przedpełski. Wiele innych, znakomitych postaci, które zachowuję do dzisiaj w należytym
szacunku i głębokiej pamięci, jak najlepszej. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym wypada mi
podziękować Państwu, władzom miasta Płocka, inspekcjom, służbom, osobom prywatnym, a
także podmiotom, z którymi miałem zaszczyt współpracować w tych sytuacjach codziennych,
ale też w sytuacjach zagrożeń jakie spotykaliśmy w naszym życiu. Spotykaliśmy się, kiedy
były te zagrożenia i zawsze na Państwa mogłem pomoc liczyć, bo tak naprawdę ludzi się
poznaje najbardziej w sytuacjach ekstremalnych i wtedy się najbardziej sprawdzamy. I tutaj
sądzę, że była wzajemna, bardzo dobra współpraca. I chciałbym Państwu życzyć kontynuacji
tej bardzo dobrej współpracy już z moimi następcami w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Płocku. Na koniec chciałbym Państwu życzyć bardzo dobrego zdrowia, takiego zdrowia jak u
pstrągów w Morskim Oku, aż do jego wyparowania. Radości, pokoju, miłości życzę i życzę,
żebyście  czynili  jak  najwięcej  dobra  wokół  siebie,  a  przede  wszystkim  tego  dobra  dla
najsłabszych, bo oni najbardziej na to zasługują. Dziękuję jeszcze raz. Wszelkiej pomyślności
dla Państwa! Niech tak się stanie! Dziękuję.”           

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy, Panie
doktorze, i raz jeszcze gratulujemy. Teraz zapraszam w imieniu władz miasta Pana doktora z
Panią Przewodniczącą Małgorzatą Struzik oraz z Panem Prezydentem Piotrem Dyśkiewiczem
na  skromny  poczęstunek  w  Sali  Sejmowej.  (niezrozumiały  głos  z  sali)  Nie  zginąłby.
Dziękujemy raz jeszcze. Proszę Państwa, część uroczystą mamy za sobą, teraz wracamy do
porządku obrad.  Punkt drugi:  wybór  Komisji  Uchwał i  Wniosków. Prosiłbym o zgłaszanie
kandydatur. (…)”  
    

Ad. pkt 2

Do składu  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  zostali  zaproponowani:  Pan  Radny  Artur  Kras
(zgłoszenia  dokonał  Pan  Radny  Lech  Latarski),  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–20, przeciw-0, wstrzymujących-0).

Komisja Uchwał i Wniosków: 
Artur Kras
Michał Twardy.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Teraz, Szanowni
Państwo, chciałbym, żebyśmy jeszcze uporządkowali przebieg dzisiejszego naszego spotkania.
Wpłynął  do  mnie  i  do  Państwa  również  do  wiadomości  wniosek  od  Pana  Prezydenta  o
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rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o druk o numerze 769, czyli projekt uchwały w
sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  pomiędzy  Skarbem  Państwa  –
Generalnym Dyrektorem Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  a  Gminą  Miasto  Płock  w sprawie
współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi
krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka (od km 123+360
do km 126+696)”. Projekt uchwały Państwo wszyscy otrzymali. I w porządku obrad jest
również zgłoszenie Pani Przewodniczącej Wioletty Kulpy, proszę bardzo.”
(pismo dotyczące wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały pomieszczonego na
druku nr 769 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)

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

Pani Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Dziękuję bardzo. Chciałabym poprosić w imieniu
Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzenie punktu w związku z ostatnio powstałą
dużą  dyskusją,  szczególnie  w  środowiskach  sportowych,  dotyczącą  podziału  środków  na
wspieranie i upowszechnianie płockiego sportu w 2018 roku, następującej treści punkt: analiza
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej na 2018 rok.  Naszym celem jest  wyjaśnienie  rażących
nieprawidłowości w wyżej wymienionym podziale. Dziękuję.” 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. I Pan
Przewodniczący Wojciech Hetkowski.”

Pan 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! Mój głos będzie jakby świadczył o tym, że nie do końca
znam procedury. Znam te procedury bardzo dobrze, ale mamy do czynienia z przypadkiem
bardzo wyjątkowym. Chodzi mi tutaj o działania podejmowane przez rodziców uczniów klasy
VI d w Szkole Podstawowej nr 22 na Podolszycach Południu. Rodzice ci zgłosili propozycję,
ażeby… zresztą zgodnie jednomyślnie z podpisami wszystkich rodziców, żeby klasa VI d Szkoły
Podstawowej nr 22 mogła dokończyć tok szkolny w murach Szkoły 22, bez przenoszenia jej
ze Szkoły nr 8. Myślę, że wszyscy znamy ten problem, ponieważ delegacja rodziców miała
okazję spotkać się chyba ze wszystkimi radnymi, a i myślę, że również z przedstawicielami
kierownictwa urzędu. Argumenty są bardzo, bardzo wzruszające, bardzo ludzkie, pokazujące
ogromną  solidarność  ludzi  wokół  problemu  jednego  człowieka,  pokazujące  ogromną
wrażliwość i oddanie, i zaangażowanie tych ludzi, wspólną odpowiedzialność za los drugiego
człowieka. Mam świadomość, że dzisiaj również zostali poinformowani o pewnych procedurach,
które obowiązują przy wprowadzaniu takiego projektu uchwały. Niemniej jednak ze względów
chyba na pewne niedomówienia merytoryczne takiego projektu uchwały na dzisiejszą sesję
rodzice nie zdołali przygotować, jak również nie zostało to przygotowane przez żadnego z nas
radnych. Temat jest bardzo ważny i z mojej oceny i z rozmów z praktycznie przedstawicielami
wszystkich klubów, zresztą również z mojej inicjatywy, z ich inicjatywy, naprawdę ponad
podziałami politycznymi – chylę tutaj czoło przed Panem Markiem Krysztofiakiem, który był
wielkim animatorem tej uchwały, tego sposobu rozwiązania tego problemu - żebyśmy znaleźli,
Panie  Prezydencie,  formułę,  żeby  na  dzisiejszej  sesji  jednak  uchwałę  w  tej  sprawie
procedować,  tym bardziej,  że  uchwała  ta  i  ten  projekt  dostał  pozytywną  opinię  Komisji
Edukacji, a więc komisji właściwej do opiniowania tego typu dokumentów. Również ja chcę
zapewnić ze swojej strony, że mam pełną gotowość do tego, żeby dzisiaj przegłosować projekt
uchwały w tej sprawie pozytywnie. A dlaczego nie ma czasu na to, ażeby to robić na kolejnej
sesji,  wynika  to  również  z  pewnej  procedury,  która  zakłada  pewne  terminy  związane  z
organizacją pracy szkół w roku szkolnym 2018/2019. Mam świadomość, że jest to zadanie
pewnie dosyć trudne i wymagające specjalnego zaangażowania ze strony pracowników pionu
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Pana Prezydenta Siemiątkowskiego, jego osobiście, ale w imieniu rodziców oraz myślę, że w
imieniu większości radnych, jeśli nie wszystkich radnych, chciałbym poprosić o to, żebyśmy
jednak – również proszę o to Pana Przewodniczącego – żebyśmy znaleźli jednak formułę
prawną, która pozwoli nam na zaspokojenie oczekiwań tych ludzi. To nie jest próba jakiegoś
tam rozbijania środowiska, tak jak miało to miejsce w przypadku innych klas, kiedy były duże
spory i sprzeczności w gronie samych rodziców oraz dzieci co do dalszych losów tej klasy. Tu
jest zgodność. Idea jest piękna i wspaniała i myślę, że wyrządzilibyśmy ogromną krzywdę tym
ludziom, którzy postulują o to, żeby pozwolono im w tej szkole dokończyć tok nauczania.
Byłaby to ogromna niesprawiedliwość i myślę, że byłoby to wręcz nawet nieludzkie, biorąc pod
uwagę wszystkie okoliczności, które temu wydarzeniu towarzyszą. Tylko bardzo bym prosił
Pana Przewodniczącego i Pana Prezydenta o to, żebyśmy jednak znaleźli tą formułę w dniu
dzisiejszym.  Ja  mam świadomość  tego,  że  pewnie  nie  będzie  można  pomieścić  tego  w
projekcie uchwały według druku numer 759, bo ona jest trochę inna, ale myślę, że w zasadzie,
że wprowadzenie tego punktu jako dodatkowego punktu pod dzisiejsze obrady, nie spowoduje
tego, że złamiemy jakieś regulaminy obrad albo, że zburzymy system oświaty w Płocku. Jest
to  jednostkowy  przypadek  o  wielkim  ładunku  emocjonalnym i  bardzo  bym  prosił  Pana
Prezydenta i Pana Przewodniczącego, żebyśmy jednak znaleźli sposób na rozwiązanie tego
problemu w dniu dzisiejszym, bo jeśli tego nie zrobimy dzisiaj, to pewnie nie zrobimy tego
wcale powodując zupełnie niepotrzebne niezadowolenie społeczne.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. I Pan
Przewodniczący Marek Krysztofiak.”

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

Pan  Radny  Marek  Krysztofiak  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Szanowni  Państwo!
Niejako w uzupełnieniu tego co powiedział Pan Radny Hetkowski, bo rzeczywiście Panie trafiły
do wszystkich radnych, do władz miasta i również Panie były na Komisji Edukacji tydzień temu
i tam, proszę Państwa, jako komisja żeśmy oczywiście poparli ten wniosek, z tym że w wyniku
dyskusji zrodził się taki pomysł, żeby zostawiając tą klasę VI d w Szkole 22 równocześnie
umożliwić tak zwanego wolnego wyboru nabór do klasy IV dla Szkoły Podstawowej nr 8,
dawne G8. I dlatego proponuję, Panie Przewodniczący, jeżeli byśmy znaleźli jakąś formułę, by
wprowadzić ten na dzisiejszą sesją jeszcze projekt uchwały dotyczący zostawienia tej klasy VI
d w „22”, żeby równocześnie w tym projekcie uchwały pomieszczona była informacja, że
równocześnie Szkoła Podstawowa nr 8 może z wolnego naboru dokonać klasy czwartej, tak jak
to żeśmy postanowili na Komisji Edukacji. I zresztą Pan Prezydent podczas spotkania w Szkole
Podstawowej nr 8 również taką możliwość brał pod uwagę, co powiedział publicznie, tak że
niejako dodając do tego co powiedział Pan Radny.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Pewnie  w tym
samym temacie Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo.”

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

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!
Szanowni Państwo! Wysoka Rado i Drodzy rodzice, bo wiem, że są rodzice na sali. Ja jestem
przede  wszystkim  zaskoczony  rzeczywiście  trybem  w  tej  chwili  procedowania.  Zrobimy
wszystko, żeby oczywiście w tym momencie wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Ja tego
rodzaju  działania  podjąłem  już  przed  poprzednią  sesją,  gdzie  był  przygotowany  projekt
uchwały  wychodzący  naprzeciw  także  tym rodzicom i  wówczas  można  było  procedować
miesiąc temu projekt uchwały dokonując w nim pewnych zmian. Państwo Radni praktycznie
jednogłośnie  zdjęli  z  porządku obrad uchwałę,  która była przygotowana, a która właśnie
wychodziła naprzeciw także tym rodzicom, innym również, ale również w tej klasie. I był
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wówczas  i  czas,  i  możliwość  debatowania,  głosowania,  zmiany  tej  uchwały.  Państwo
powiedzieli: nie chcemy, zdejmujemy, nie będziemy nawet na temat tej uchwały rozmawiać. Ja
to jako prezydent szanuję to.  Kiedy do mnie przyszli  rodzice poinformowałem rodziców:
Drodzy Państwo, ja przygotowałem na Państwa wniosek tego rodzaju projekt uchwały, radni
zdjęli,  dzisiaj  mogą Państwo złożyć  wniosek uchwały  poparty  pięciuset  osobami,  bo tyle
potrzeba, żeby był to taki obywatelski projekt uchwały, ewentualnie wystarczy znalezienie
jednego  dosłownie  radnego,  który  podpisze  się  pod  projektem  uchwały,  która  będzie
obejmowała tylko i wyłącznie tę jedną klasę. Oczywiście też uczciwie powiedziałem: jeden to
trochę za mało, bo musi być trzynastu, żeby później ten projekt uchwały został na sesji
przegłosowany. I rozmawiałem kilkakrotnie z rodzicami mówiąc, że taka procedura jest po
prostu w tym momencie najwłaściwsza, żeby ten projekt uchwały wprowadzić pod obrady
sesji. Dzisiaj tego projektu uchwały nie ma. Możemy to oczywiście w tym momencie - bo już
szybka, krótka konsultacja została przeprowadzona - za chwilę taki projekt uchwały po prostu
przygotować, natomiast na dzisiaj nie przeszedł on przez komisję, nie było konsultacji ze
związkami zawodowymi, pewne procedury… (niezrozumiały głos z sali) ...z kuratorium… pewne
procedury niestety, ale nie wiemy, czy ta uchwała w tej formule podjęta, jak będzie później…
czy nie zostanie zakwestionowana, najkrócej mówiąc, przez wojewodę. Ja poproszę teraz
Panią Kierownik, Pana Dyrektora Wydziału Edukacji, żeby taką uchwałę… mecenasa również,
oczywiście, Pana mecenasa, żeby taką uchwałę przygotować - to po pierwsze – dotyczącą tej
jednej  klasy,  skoro  jest  taki  w  tym momencie  wniosek,  prośba  Pana  Przewodniczącego
Hetkowskiego, przygotujemy i mam nadzieję Państwo będą mieli  możliwość debatowania.
Panie Przewodniczący Krysztofiak, rzeczywiście o klasach czwartych rozmawialiśmy, natomiast
to wystarczy zarządzenie prezydenta, nie ma potrzeby uchwały. Taka decyzja została podjęta
nie tylko w kontekście jednej szkoły, czyli Szkoły Podstawowej nr 8, ale także w kontekście
Szkoły  Podstawowej  nr  14  i  Szkoły  Podstawowej  nr  2.  Więc  tutaj  nie  ma  potrzeby
zamieszczania  tej  informacji  w  uchwale  rady  miasta.  Po  prostu  będzie  to  zarządzenie
prezydenta, które pozwoli na ten wolny nabór w tych trzech szkołach podstawowych do klas
czwartych. Natomiast poproszę Panią - w tym momencie - Kierownik, Pana Dyrektora i Pana
mecenasa o przygotowanie tego projektu uchwały. Dziękuję.”       

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.”

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Pan  mecenas  jeszcze,
przepraszam, chciał coś powiedzieć.” 

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

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

Pan  Roman  Wróblewski radca  prawny  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! To nie może być taki  projekt uchwały, który zgłosił  Pan
Przewodniczący  Hetkowski  (niezrozumiały  głos  z  sali)… znaczy wniosku takiego.  Żeby to
formalnie  procedować,  to  należałoby  przygotować  projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę
numer 485, to co Pan Prezydent mówił, że Państwo żeście nie wyrazili zgody na poprzedniej o
zmianę i dopiero wtedy można otworzyć procedurę. Tak żeśmy rozmawiali z Panią Kierownik
Jadczak. Bo ja mówię, ja tak na ad hoc to tutaj tą procedurę znam. Wiem tylko jedno, że jeżeli
będzie w sprawach oświatowych sprzeczna procedura w tym co stanowią przepisy dotyczące
całego systemu oświaty, to wojewoda powinien tu stwierdzić nieważność, bo nie wystarczy
opierać się o procedury ustalone w naszym statucie, ale również muszą być to procedury
zachowane szczególne w prawie oświatowym, proszę Państwa. Czyli, mówię, to nie jest taka
prosta sprawa, żeby można było, że tak powiem, temat załatwić  poprzez prosty projekt
zmieniający uchwałę tą na druku 759. Tak że musi być przygotowany odrębny projekt uchwały
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w zakresie  zmiany  uchwały  numer  485,  dlatego  że  po  prostu  bez  tej  zmiany  uchwały
wojewoda, uważam, powinien tą uchwałę w tym zakresie uchylić po prostu. Dziękuję.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Proszę  bardzo  raz  jeszcze  Pan  Przewodniczący  Marek  Krysztofiak.  Natomiast  prosiłbym
Państwa, żebyśmy już może nie rozszerzali teraz dyskusji. Mamy jasność w temacie. Jeżeli
będzie przygotowany w trakcie sesji  odpowiedni,  zgodny z wymogami prawa wniosek, w
każdym momencie możemy do porządku obrad wprowadzić ten dokument. Proszę bardzo, Pan
Przewodniczący.”

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

Pan Radny  Marek Krysztofiak  powiedział: „Ja krótko ad vocem. Panie Prezydencie, przed
miesiącem to była uchwała, która burzyła strukturę szkół wypracowaną rok temu. Dlatego
spotkało to się z taką ostrą reakcją Szkoły Podstawowej nr 8, nr 14. Wspólnie byliśmy na
spotkaniach ze społecznościami tych szkół. Po odrzuceniu, że tak powiem, tamtej uchwały
sprzed miesiąca, Panie z tej klasy VI d trafiły do radnych, przynajmniej do mnie dopiero wtedy,
dopiero teraz to było na komisji i stąd taki wniosek komisji, czy próby znalezienia kompromisu,
żeby  tą  klasę  zostawić  w zamian  za  co  z  wolnego  naboru otrzyma szkoła  podstawowa
możliwość przyjęcia klasy czwartej. Ja się cieszę, że Pan Prezydent już to co rozmawialiśmy w
tych szkołach w formie rozporządzenia wyda i nie tylko ta szkoła, ale również inne będą mogły
z wolnego naboru klasy czwarte przyjmować. Tak że to gwoli uzupełnienia, Panie Prezydencie.
Dziękuję.”      

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Dziękuję. I  raz
jeszcze Pan Prezydent, proszę.”

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

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący, nic
nie burzyło. Nic nie burzyło, było pewnego rodzaju zmianą zaproponowaną i wychodzącą
naprzeciw rodzicom. I był też wówczas czas na tego rodzaju dyskusję i rozmowę, także z
rodzicami, z nauczycielami. Rozmawialiśmy przez miesiąc, rzeczywiście od tamtej sesji, ale
także i na sesji. To nie było żadne burzenie. Tak samo jak ani uchwała, która jest w trakcie tej
sesji nic nie burzy, ani ta, która będzie także nic nie burzy. Ona zmienia pewien system.
Natomiast mam świadomość, że zawsze dzieje się to czyimś kosztem. Niestety jest to - i to
bardzo mocno trzeba powiedzieć – efekt reformy edukacji, z którym zmaga się nie tylko nasz
samorząd,  tylko  każdy  samorząd  w tym kraju.  Po  prostu  tak  jest.  I  w tym momencie
najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy pamiętali,  że najistotniejszym elementem systemu
edukacji, który w tym momencie może najbardziej ucierpieć w wyniku tej reformy, są po
prostu dzieci. I my – ja jako prezydent i Państwo jako radni – muszą mieć przede wszystkim
na względzie dobro dzieci, stąd także ta dyskusja i nasze, moje, Pana Przewodniczącego,
spotkania z rodzicami, spotkania z nauczycielami, bo rozumiejąc różne aspekty z tych spraw w
tym momencie  dzieci  są  najistotniejsze.  Nie  ma  absolutnie  żadnego  burzenia  systemu.
Możemy go udoskonalać, poprawiać, nieco zmieniać na wniosek rodziców, także nauczycieli,
bo ten głos w kontekście klas czwartych to jest wsłuchanie się w głos także nauczycieli.
Niczego nie burzymy, po prostu nieco zmieniamy, być może nawet udoskonalamy tę decyzję,
którą  podjęliśmy w ubiegłym roku  w formule  uchwały,  Państwo Radni  na  mój  wniosek.
Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Widzę, że będziemy mieć teraz kolejną dyskusję. Ja bardzo proszę do Państwa i apeluję,
czekamy  na  dokument.  Panie  Przewodniczący  Marku,  czekamy  na  dokument.  Jak  ten
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dokument będzie, wprowadzimy go do porządku obrad. Nie dyskutujmy teraz, bo Państwu nie
o to chodzi, żebyśmy my tutaj się obrzucali  dyskusją, tylko żeby wprowadzić dokument.
(niezrozumiały głos z sali) Proszę bardzo, ale chyba celem rozwiązania problemu dzieci nie jest
to, żebyśmy my się zadyskutowali tutaj dwie godziny, tylko żeby powstał dokument, który
Państwu pomoże. Proszę.”

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

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący, nie ma sprawy. Ja minutkę
i kończymy dyskusję, ale jeżeli Pan udzieli kolejnym osobom, to ad vocem mam prawo się
odezwać, tym bardziej, że Pan Prezydent znów jakieś… o reformie zaczyna mówić. Proszę
Państwa, przecież te dzieci z tej klasy poszłyby do Gimnazjum nr 8, gdyby nie reforma, do
dobrej szkoły, o dobrym poziomie. Tu jest sytuacja specyficzna. Jest możliwość, by te dzieci
zostały. Chcą tego rodzice. Zostawiamy. W zamian za to idzie inna klasa. Mało tego, Panie
Prezydencie, ja nie wiem, czy to jest dla dobra dzieci, jeżeli ja mam odpowiedź Pana Dyrektora
Banasiaka ze Szkoły 22, gdzie ta klasa zostanie, że tam ma być dwuzmianowość i do 19.20
mają być lekcje. Ja nie wiem, czy my to robimy dla dobra dzieci. Ja nie wiem, czy ta klasa na
przykład nie będzie kończyć o 19.20. To już jest rzecz względna, co to znaczy dobro dzieci. Czy
w tym G8 rzeczywiście, gdzie będą pracować do 14.00 czy 15.00, a jeżeli będzie mało klas
jeszcze krócej, nie byłoby lepiej. Nie wiem, czy to jest dla dobra dzieci. Dzieci są te same, ilość
dzieci jest ta sama, to jest kwestia tylko nasza tutaj, by wyważyć, by we wszystkich szkołach
była praca, by dzieci miały zapewnione godne warunki. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł i
czy więcej klas z tego „22” nie powinno przejść do innej szkoły, żeby tam do 19.20 nie
pracować.  Bo  my  mamy  dzisiaj  uchwałę  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  12,  gdzie  rodzice
występują, by przenieść dzieci do innej szkoły, dlatego że tam obawiają się dwuzmianowości, a
rok temu w tej uchwale podjęliśmy, że ze Szkoły 12 nie przechodzą na Piaska inne klasy. Więc
czy to jest kwestia dobra dzieci, to możemy tu dyskutować całą sesję. Ale ja już – tak jak Pan
Przewodniczący proponuje – nie chcę tutaj dyskutować. Przygotujmy ten projekt uchwały,
jeżeli będzie właściwy przegłosujmy i przynajmniej tą sprawę załatwmy. Dziękuję.”    

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Ja
do tych najbardziej zainteresowanych, czyli pewnie rodziców dzieci, którzy są na sali, krótka
informacja – każdy z radnych mógł złożyć projekt stosownej uchwały. Do mnie nie wpłynął
żaden taki projekt. Pan Prezydent raz jeszcze, proszę.” 
   
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja tylko dodam, że ja taki
projekt  uchwały  wręcz  przygotowałem  i  przekazałem  rodzicom,  który  można  było  tylko
podpisać. Wówczas nie byłoby tej dyskusji, tylko byłaby podczas już konkretnego punktu
głosowania i… (głos z sali: „Kiedy?”) Ja przygotowałem taki projekt uchwały, przekazałem
rodzicom, taki...  (niezrozumiały głos z sali) Nie, nie, bo w tym momencie rodzice mogli
przekazać Państwu Radnym i Państwo Radni...(niezrozumiały głos z sali) Ale, gdyby Pan Radny
podpisał,  to w tym momencie nie musiałby go Pan mieć, byłby wpisany. To trzeba było
podpisać. Dobrze, Szanowni Państwo, przepraszam, rzeczywiście za chwilę będzie dyskusja w
tym punkcie  i  wtedy  będziemy  ewentualnie  rozmawiać,  natomiast  z  mojej  perspektywy
rzeczywiście warto rozmawiać, warto dyskutować i warto pamiętać przede wszystkim o tym,
by w efekcie reformy rzeczywiście nie skrzywdzić dzieci. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Pan Przewodniczący Michał Sosnowski, proszę.”
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Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Michałowi Sosnowskiemu. 

Pan Radny  Michał Sosnowski  powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! My
również  przychylamy się  do  prośby  złożonej  przez  Przewodniczącego  Hetkowskiego,  aby
przygotować taki projekt uchwały. Tak, mogliśmy to zrobić wcześniej i równie dobrze taki
projekt mógł złożyć przewodniczący i każdy inny radny, natomiast to nie jest teraz istotne.
Najistotniejsze, żeby ten projekt się pojawił, bo tu mamy taką sytuację inną niż miało to
miejsce w przypadku innych klas, czyli tu sto procent rodziców jest za tym rozwiązaniem, więc
dla nas jest sprawa jasna i na pewno, jeżeli taki projekt się pojawi, to go poprzemy całym
klubem. Dziękuję.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Szanowni  Państwo,  jeżeli  taki  wniosek  wpłynie  dzisiaj  do  nas  z  konkretnym projektem
oczywiście  poddam pod  głosowanie  w  każdym –  ja  bądź  przewodniczący,  który  będzie
prowadził w tym momencie sesję – poddamy pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o
ten dokument. Na chwilę obecną tego dokumentu w prezydium nie ma. Zatem, Szanowni
Państwo, mamy dwa wnioski, które w tym momencie mogę poddać pod głosowanie. Pierwszy
wniosek o rozszerzenie porządku obrad o druk numer 769, czyli projekt uchwały dotyczący
porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Proponuję wprowadzić ten
punkt jako punkt ostatni z porządku obrad, czyli punkt 14. I teraz chciałbym poddać pod
głosowanie wprowadzenie tego punktu. Proszę o umożliwienie głosowania na pulpitach. Mamy
możliwość  głosowania.  Proszę  Państwa  Radnych  o  zagłosowanie  nad  wprowadzeniem
dokumentu na druku numer 769 do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie
wyników.”
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Jednogłośnie
wprowadziliśmy  ten  projekt  do  porządku  obrad.  I  drugi  wniosek,  który  zgłosiła  Pani
Przewodnicząca o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego… Prosiłbym Panią
Przewodniczącą o powtórzenie tego wniosku może w jednym zdaniu. (niezrozumiały głos z
sali) Też czekam, żeby Pani Przewodnicząca przycisnęła. Nie widzę w ogóle na monitorze
zgłoszenia. (niezrozumiały głos z sali) Nie, nie mam takiej możliwości. Proszę bardzo, teraz
jest to możliwe.”  

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dobrze. Analiza wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na
2018 rok.”                    

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Poddaję  pod
głosowanie wniosek zgłoszony przez Panią Przewodniczącą. Proszę o zagłosowanie. Jeszcze nie
mamy, tak, tak, tak, wszyscy nie mamy, ja również. Mamy już chyba pulpity do głosowania.
Proszę o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech opcji, którą macie Państwo wyświetloną
na monitorach. Proszę o podanie wyników.”   
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 10
wstrzymujące – 1
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Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta Płocka powiedział:  „10 na tak,  10
przeciw,  1  wstrzymujący.  Wniosek nie  przeszedł.  Zatem mamy ustalony porządek obrad
dzisiejszej sesji.”

Ad. pkt 3

Materiał:  Informacja nt. funkcjonowania Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka –
informacja o kontraktach podpisanych z NFZ na rok 2018 i realizacji kontraktów w 2017 roku
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
punktu trzeciego:  Funkcjonowanie PZOZ Sp.  z o.o.  pod względem zabezpieczenia usług
medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacje o kontraktach z NFZ na
rok 2018 i realizacji kontraktów w 2017 roku. Informacje o Nocnej i Świątecznej Pomocy
Medycznej realizowane w trzech głównych podmiotach w Płocku. Czy ktoś zgłasza się do
dyskusji w tym punkcie? Jako pierwsza głos zabierze Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa. A
ja  w  tym  momencie  chciałbym  przekazać  prowadzenie  obrad  Panu  Przewodniczącemu
Tomaszowi Kordze. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca.” 

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

Pani Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Dziękuję. Znaczy korzystając z okazji jako, że
wczoraj nie była obecna Pani Prezes na posiedzeniu Komisji Skarbu, chciałam się zapytać kto
w imieniu ZOZ prowadził negocjacje z NFZ, PZOZ, kto w imieniu PZOZ prowadził negocjacje z
NFZ i czemu Pani Prezes nie brała udziału w negocjacjach?”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Prezydencie,
kto będzie udzielał odpowiedzi? Pan Prezydent? Bardzo proszę. Ale nie ma zgłoszenia Pana
Prezydenta. Proszę bardzo.” 

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Bardzo  proszę,  żeby
przedstawiciel zarządu odpowiedział na pytanie Pani Radnej - albo Pani Prezes, albo Pan
Wiceprezes, bardzo proszę.” 

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Zapraszam
serdecznie. Bardzo proszę, Panie Prezesie.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Markowi
Stawickiemu Wiceprezesowi Zarządu Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 

Pan  Marek Stawicki Wiceprezes Zarządu Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
powiedział:  „Dzień dobry!  A mogłaby Pani  doprecyzować o co dokładnie  chodzi,  o  które
negocjacje, bo generalnie negocjacje z NFZ-em wyglądają w ten sposób, że składa się ofertę.
Oferta  jest  rozpoznawana – nazwijmy to  –  przez  NFZ,  po czym NFZ czasami  doprasza
kierownictwo jednostki medycznej na tak zwane negocjacje, czyli podpisanie dokumentów,
które oni mają przygotowane i wydrukowane na miejscu. Tam czasami rzeczywiście jest jakieś
pole manewru na zasadzie, że można zadeklarować, że chcę mniej. I być może Pani chodzi o
to, bo teraz tak się zastanawialiśmy chwilę, i  jedno z tych takich wezwań miało miejsce
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rzeczywiście jaki Pani Prezes była na urlopie. Te wezwania są z dnia na dzień, tak że tu jakby
nie mamy za bardzo możliwości reakcji, ale normalnie szpital bł reprezentowany zgodnie z tym
jak powinien być reprezentowany, więc nie bardzo rozumiem jakby pytania, tak naprawdę.  (z
sali Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „A ile było takich wezwań
w ogóle w trakcie roku?”) Nie wiem. (z sali Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka
powiedział: „Nie, trzeba powiedzieć ile było a na ilu nie była Pani Prezes.”) W roku 2017 myślę,
że było kilkanaście i raz się trafiło, że akurat Pani Prezes była na urlopie. Być może mnie też
kiedyś nie było, nie wiem. To to jakby trudno mi, mówię, jakby dać konkretną odpowiedź, bo
nie wiem czy o to dokładnie Pani chodzi. Natomiast nie bardzo też rozumiem jaki to ma wpływ
na cokolwiek. To może… Tak jak mówię, podstawowa oferta zawsze jest przygotowywana w
formie pisemnej i to jest podstawą do jakby oceny przez NFZ oferty podmiotu medycznego.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy. Niech
Pan może łaskawie usiądzie, bo wydaje mi się, że Pani Przewodnicząca jeszcze będzie… Proszę
bardzo.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał  głos Pani  Radnej
Wioletcie Kulpie. 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Znaczy dziwię się, że Pan Prezes
nie wie o co chodzi, dlatego że Państwo macie jakby, to ile to jest, czterdzieści trzy miliony
chyba, tak, w materiale - muszę jeszcze sprawdzić dokładnie, nie pamiętam - tak naprawdę
Państwo  utrzymujecie  się  z  kontraktu  w  NFZ,  który  podpisuje  spółka  z  NFZ i  w  moim
przekonaniu jest to najistotniejszy element fakt uczestniczenia w rozmowach z NFZ-em, nie
tylko złożenia pisemnej oferty, ale negocjowania, dzwonienia, proszenia, prowadzenia rozmów
z kim się da po to, żeby zwiększyć ten kontrakt. Tak samo, jak po czerwcu jest możliwość
renegocjowania  kontraktu  i  starania  się  wyrwać  –  mówiąc  kolokwialnie  –  jak  najwięcej
pieniędzy dla naszych placówek zdrowotnych, które funkcjonują w ramach PZOZ. Ja tylko
Państwu przypomnę, że w takim razie w moim przekonaniu chyba nie do końca Państwo
walczycie o te kontrakty, bo jak patrzę na analizę, nie wiem która to jest strona, zaraz Państwu
powiem, w tym materiale, który otrzymaliśmy, ósma – kontrakty NFZ za lata 2012-2018 to
oczywiście dzięki Bogu teraz mamy wyższy kontrakt, natomiast był straszny spadek pomiędzy
rokiem 2014 i 2015. Państwo w tym materiale, jak co roku, walicie w ten NFZ, mówicie o tym,
że  jest  brak  możliwości  pozyskania  kontraktu  w  wysokości  odpowiadającej  realnym
potrzebom, monopolistyczna pozycja płatnika, brak przewidywalności zachowań decydentów
w Ministerstwie Zdrowia i NFZ, wielokrotnie odraczane terminy wrażania – chyba jest literówka
–  wdrażania  zmian  zasad  kontraktowania,  unieważniania  i  przekładania  konkursów  na
świadczenia,  brak  powiązania  algorytmu  alokacji  funduszy  z  rzeczywistymi  kosztami
świadczeń, nieracjonalne zasady oceny ofert w konkursach. Chciałabym wiedzieć na czym
polega według Państwa, jeśli używacie tego w oficjalnym materiale, który jest przedkładany
na Radę Miasta Płocka, na czym według Państwa polega nieracjonalność zasad oceny ofert w
konkursach  wymuszające  blokowanie  zasobów  świadczeniodawców  bez  związku  z
rzeczywistym poziomem przyznanego kontraktu. To mnie bardzo interesuje. I już, ja nie wiem,
Państwo chyba robicie na zasadzie kopiuj, wklej w tych materiałach, bo ja w tamtym roku
również to czytałam - po lewej stronie w zasadach działania NFZ znów: NFZ jest monopolistą,
algorytm. To samo, dokładnie jest to samo. Państwo nie wkładacie jakiegoś większego, w
moim przekonaniu, to jest moje subiektywne odczucie, nie wkładacie Państwo specjalnych
emocji i troski o ten materiał i to samo, mam wrażenie, dzieje się w kontaktach z NFZ, że
Państwo jakby nie wypracowaliście sobie takich metod współpracy z NFZ, do poszczególnych,
nie wiem, docierając działów, komórek, pracowników, walcząc o cokolwiek, o najdrobniejszy
grosz, bo wiem, bo doskonale wiem jak to funkcjonowało wcześniej, co robił wcześniej Prezes
ZOZ, który praktycznie w momencie, kiedy był negocjowany kontrakt, to nie wyjeżdżał z
Warszawy, bo tam cały czas był, pukał do każdych drzwi, do drzwi ministerstwa, do każdych
drzwi w NFZ. Natomiast Państwo jesteście zdziwieni moim pytaniem, dlaczego Pani Prezes nie
uczestniczy w negocjacjach, bo to jest ważne, bo to jest najważniejsza osoba w tej spółce i
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ona powinna tam być, drążyć skałę i starać się wyrwać jak najwięcej pieniędzy dla Płocka. W
końcu Państwo naprawdę zarabiacie godziwe pieniądze jako zarząd PZOZ i nie wystarczy tylko
żalić się w materiale, że niestety jest monopolista jeden, wielki, bo nie mamy, tak naprawdę,
innej alternatywy, tak jest sformułowany, tak jest stworzony system opieki zdrowotnej w
naszym państwie i tak są skonstruowane składki, które wszyscy płatnicy odprowadzają, że nie
ma innej  alternatywy,  więc  nie  ma sensu  kolejny  rok  żalenie  się  Państwa,  że  NFZ jest
monopolistą. Ja na przykład nie uzyskałam takiego żalenia się w materiałach, czy Państwa, nie
wiem, negatywnego stwierdzenia w stosunku do Ministerstwa Zdrowia w roku 2014 czy 2015,
kiedy nastąpił właśnie od 2014 do 2015 drastyczny spadek kontraktu w NFZ i wtedy jakoś nie
uzyskałam od Państwa, nie wiem, oświadczenia, może wydamy oświadczenie do Ministerstwa
Zdrowia, żeby jednak walczyć o ten kontrakt, że powinien być wyższy. To nie chodzi o to,
żebyśmy się żalili, że ten NFZ jest najgorszy, tylko żebyśmy walczyli o te pieniądze dla płockich
placówek. Dziękuję.”          

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Pan Prezydent,
bardzo proszę.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!
Wysoka  Rado!  Rozmawiamy  o  bardzo  ważnej  kwestii  –  bezpieczeństwie  zdrowotnym
mieszkańców Płocka.  Rozmawiamy o  tym od  wielu  lat  na  co  najmniej  jednej  sesji,  ale
niekoniecznie, czasami na kilku sesjach w ciągu roku i rzeczywiście z reguły rozmowa jest taka
sama. NFZ zbyt mało środków przekazuje do szpitali,  zbyt  mało przekazuje środków do
instytucji medycznych zajmujących się leczeniem Polaków, nie tylko mieszkańców Płocka, ale
po prostu Polaków. Jeszcze kilka lat temu rzeczywiście również i ja byłem przedmiotem ataku
jako osoba, która była identyfikowana z także osobami, które przez wiele lat sprawowały w
Polsce władzę, przez dwie kadencje. I rzeczywiście były wtedy wnioski, pisma do NFZ, apele o
to,  żeby  zmienić  algorytm.  On  na  Mazowszu,  przypominam,  jest  jeszcze  dodatkowo
niekorzystny. Rzeczywiście środków na leczenie Polaków, ale zwłaszcza na Mazowszu w wyniku
algorytmu wypracowanego przez Sejm, jest po prostu mniej niż w innej części kraju. I te apele
co jakiś czas się powtarzały. Natomiast dzisiaj nagle okazuje się, że NFZ jest dobry i to
pomimo tego, że nie kto inny ale ci, którzy dzisiaj sprawują władzę deklarowali, że NFZ trzeba
zlikwidować. I były takie deklaracje. Dwa lata NFZ funkcjonuje i jeszcze nikt w Ministerstwie
Zdrowia nie wpadł na pomysł, ani nie przedstawił lepszego rozwiązania niż właśnie dzielenie
środków z naszych składek zdrowotnych do szpitali.  Oczywiście to nie znaczy, że nic nie
zostało zrobione. Chociażby sieć szpitali jest tego przykładem, że jakiś pomysł jest. Ale nadal
funkcjonuje  ten  sam  monopolista  i  nadal  swoją  monopolistyczną  ewidentnie  pozycję
wykorzystuje i to wobec wszystkich, nie tylko naszego jednego PZOZ, czy naszego szpitala
wojewódzkiego. Trudno się negocjuje z kimś kto właściwie może postawić każde warunki
i właściwie nie ma żadnych elementów, żadnych działań, które mogłyby zmienić po prostu
nastawienie  monopolisty.  Natomiast  Pani  Radna,  Pani  Przewodnicząca,  Pan  Wiceprezes
odpowiedział bardzo wyraźnie, że raz na kilkanaście razy Pani Prezes nie było, natomiast za
każdym razem, Pani Przewodnicząca, była osoba, która miała umocowanie do tego, żeby PZOZ
w tych negocjacjach reprezentować, za każdym razem. Mało tego, także ja jako prezydent,
powiem więcej, myśmy w te negocjacje, te negocjacje o wsparcie w tych negocjacjach i
zaangażowanie prosili posłów, parlamentarzystów i z tego co wiem na przykład Pani Poseł
Gapińska była bardzo aktywna i tak jak w poprzedniej kadencji, także i w tej kadencji Sejmu,
jeździła, prosiła, bo w tym momencie każde wsparcie rzeczywiście w negocjacjach z NFZ jest
właściwe. Ja sam osobiście byłem. Natomiast to i tak decyzja leży po stronie NFZ i  jak
najbardziej, znaczy ja w tym momencie nie mam żadnych, ale to żadnych najmniejszych
wątpliwości  ani  zastrzeżeń do  działań PZOZ,  który  bardzo  aktywnie  zabiega  o  te  środki
rzeczywiście, bym tak powiedział, w sposób czasami uwłaczający godności. Bo tu nikt łaski nie
robi, to nie jest tak, że ktoś powinien jak pies warować pod drzwiami NFZ-u i prosić o środki,
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bo  nie  robi  tego  dla  siebie,  tylko  dla  mieszkańców  Płocka.  Natomiast  to  jest  kwestia
zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców i to nie jest żadna łaska z
niczyjej strony, natomiast uczciwa, rzetelna praca na rzecz mieszkańców Płocka w przypadku
całego  naszego  PZOZ,  począwszy  od  zarządu,  poprzez  personel  medyczny,  lekarzy,
pielęgniarki,  także  administracji  i  także  salowych.  Każdy  pracuje  w  tym  momencie
rzeczywiście, jeśli chodzi o płocki szpital PZOZ, na miarę rzeczywiście tych środków i tych
możliwości, które mamy, z jednej strony pozyskując – i to też trzeba bardzo mocno powiedzieć
– z NFZ, z drugiej strony przy wsparciu miasta i w końcu także wykonując zabiegi komercyjne,
bo tutaj także PZOZ konsekwentnie buduje także w oparciu o te możliwości, które posiada
jako spółka, portfel przychodów i bardzo dobrze to czyni. Natomiast czynienie zarzutu komuś,
że zdarzyło się, że raz czy dwa razy jeden albo drugi członek zarządu nie mógł być osobiście
na takich negocjacjach – zawsze ktoś był - i w tym momencie jest to po prostu co najmniej
nieuczciwe,  już  nie  wspominając  o  tym,  że  ktoś  zarabia  godziwe  pieniądze.  Znaczy  jak
zaczniemy o tym rozmawiać, to w tym momencie proszę pamiętać, że to zawsze każdy kij ma
dwa końce, bo każdy gdzieś zarabia pieniądze i w tym momencie stara się robić to w sposób
uczciwy, rzetelny, często na rzecz pracując mieszkańców Płocka. I oby każdy maksymalnie
rzeczywiście  wysiłek  wkładał  pracując  uczciwie  na  te  godziwe,  tak  jak  Pani  powiedziała,
pieniądze. Natomiast odnosząc się do materiału, nie do jakichś insynuacji, czy tego typu
obrzucania kogoś błotem, do materiału, Szanowni Państwo – zwróćcie uwagę, że rzeczywiście
poziom kontraktu z NFZ, nie ujmując tego… bez względu na to, kto sprawował władzę przed
rokiem 2016, a kto sprawuje w 2017 i 2018, 2016 także, poziom kontraktu w tej chwili jest na
poziomie  roku  2012,  natomiast  koszty  rzeczywiście  zwiększyły  się,  chociażby  koszty
wynagrodzeń. To trzeba także uczciwie powiedzieć. Więc miejmy świadomość, że – to jest w
punkcie, znaczy na stronie ósmej materiału, który Państwo otrzymali, że nominalny kontrakt
na 2018 jest wyższy od pierwotnego ubiegłorocznego, natomiast dzieje się to nie ze względu
na to, że NFZ więcej płaci za punkty, ale dlatego, że mamy dodatkowy zakres świadczeń, czyli
nocna opieka lekarska. I tutaj bardzo mocno powiem – bardzo dziękuję, bardzo dziękuję
zarządowi PZOZ, ale także i pracownikom PZOZ, że podjęli się tej nocnej opieki lekarskiej, bo
dzięki temu mieszkańcy Płocka mają pewien wybór i możliwość korzystania z tego wyboru, że
mogą jechać nie tylko na ulicę Strzelecką, ale także do naszego szpitala i dzięki temu kolejki
na przykład i czas oczekiwania na pomoc w nocy jest dużo mniejszy i szybciej tę pomoc
można nocną otrzymać i warto także to podkreślić, za to po prostu podziękować. Szanowni
Państwo,  natomiast  wobec  faktu,  iż  wzrost  ceny  punktu  skompensował  tylko  w  około
czterdziestu procentach obniżenie wartości punktowej procedur w prowadzonej przez NFZ na
przełomie  roku  2017  i  2018  wyższy  kontrakt  oznacza  zwiększenie  ilości  świadczeń
medycznych, ale przy równocześnie pogłębiającej się konieczności dofinansowania działalności
szpitali przez organy założycielskie. To oznacza, że od 2012 roku duża część finansowania i
utrzymania PZOZ została przerzucona na samorząd przede wszystkim ze względu na wzrost
płac,  czemu też  nie  można się  dziwić,  bo  rzeczywiście  pielęgniarki,  ale  nie  tylko,  także
rehabilitanci, także ci, którzy obsługują rentgena, salowe, chcą godziwie zarabiać i w tym
momencie  jest  to  zrozumiałe,  natomiast  niestety  koszty  tego  ponosimy  my  właśnie
dofinansowując  szpital,  pokrywając  stratę,  de  facto,  która  szpital  z  tego  tytułu  ponosi.
Natomiast niestety w tym kraju i to bez względu na to - powtórzę jeszcze raz - kto do tej pory
sprawował władzę, system opieki medycznej po prostu jest dziurawy, kuleje. Nie ma szpitala,
który w tym momencie bilansuje się dzięki temu, że ma wystarczające środki, które otrzymuje
z  NFZ.  Natomiast  dla  mieszkańców  Płocka  to  niestety  nie  koniec  tych  nie  najlepszych
wiadomości,  bo najgorsze jest to, że szpital,  który walczył o kontrakt zwłaszcza na tych
planowych naszych oddziałach, czyli ortopedii i chirurgii, też najlepszych, mających najlepszą
renomę oddziałach, tutaj niestety ale kontrakt na rok 2018 jest niższy od tego, który został,
był wynegocjowany w roku 2017. Niższy, a to oznacza niestety dłuższe oczekiwanie  na zabiegi
związane chociażby z endoprotezami barku czy kolana i dzisiaj na początku 2018 roku ta
kolejka  to  już  jest  dobrze  około  półtora  roku  oczekiwania,  niestety,  i  tak  długo  dopóki
rzeczywiście nie będzie większych środków z NFZ i większego kontraktu ta sytuacja trudno,
żeby uległa zmianie. Gorzej niestety, że ten okres oczekiwania także ze względu na niższy
kontrakt dotyczy rehabilitacji dzieci. W tym momencie między innymi także poprzez to, że
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nasz szpital otrzymał niższy kontrakt a na przykład TPD, które także prowadziło tego rodzaju
rehabilitację w ogóle nie dostało tego kontraktu, ta rehabilitacja dzieci, na tę rehabilitację
dzieci  będą czekały  również  dużo  dłużej.  Więc  to  z  mojej  strony tyle.  To  nie  są  dobre
wiadomości, ale przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję, tak jak powiedziałem, za tę nocną
pomoc lekarską, dziękuję za zaangażowanie zarządu szpitala, ale przede wszystkim wszystkich
pracowników,  poprzez  administrację,  lekarzy,  pielęgniarki,  niższy  personel  medyczny,
przepraszam za to stwierdzenie, ale każdemu bardzo, bardzo dziękuję, bo mam świadomość,
że  dzięki  funkcjonowaniu  naszego  szpitala  razem  ze  szpitalem  na  Winiarach  ta  opieka
medyczna rzeczywiście dzisiaj możemy czuć się bezpieczniej, natomiast niestety na niektóre
zabiegi, te które realizujemy w naszym szpitalu, trzeba będzie ze względu na ten niższy
kontrakt po prostu dłużej czekać. Jeszcze raz dziękuję.”                 

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękuję  Panu
Prezydentowi. Pani Radna Daria Domosławska.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Darii
Domosławskiej. 

Pani  Radna  Daria  Domosławska  powiedziała:  „Panowie  Prezydenci!  Państwo
Przewodniczący!  Szanowni  Państwo!  Na  początku  mojej  wypowiedzi  ja  pozwolę  sobie
przytoczyć krótki fragment z materiału, który otrzymaliśmy. Obniżenie poziomu finansowania
szpitala  -  zmiany  w  wycenie  i  sposoby  rozliczania  świadczeń  ortopedycznych  i
neonatologicznych, obniżenie ryczałtu na izbę przyjęć, obniżenie kontraktu na rehabilitację,
zmniejszenie kontraktów na chirurgię i ortopedię to pogorszenie wyniku netto o ponad 3 mln
w  skali  roku.  To  jeszcze  nie  wszystko.  Czeka  nas  nadal  rozwiązanie  niejasnej  sytuacji
dotyczącej kontraktowania poradni specjalistycznych. Szanowni Państwo! W materiale mamy
wiele cyfr, wiele cyfr, przeliczeń, wskaźników, natomiast moim zdaniem, zdaniem pracownika
opieki zdrowotnej, nie jesteśmy w stanie, nikt nie jest w stanie przełożyć w materiale sytuacji
pacjenta i myślę, że to jest coś nad czym powinniśmy najbardziej ubolewać. To jest pacjent,
który wielokrotnie odbija się od drzwi placówki i słyszy, że zapisy dopiero rozpoczną się, proszę
przyjść  w kolejnym miesiącu.  Szanowni  Państwo,  osoba  chora  to  osoba,  która  wymaga
szczególnej opieki i nie powinna w żadnej sytuacji być narażana na tego typu sytuacje, jakie
mają miejsce. Pozwolę sobie cofnąć się kilkadziesiąt lat wstecz, wtedy, kiedy powstawała
koncepcja  dziedziny  medycyny,  która  jest  mi  najbliższa,  czyli  fizjoterapii.  Właśnie  wtedy
profesor Wiktor Dega powiedział, że żeby fizjoterapia była skuteczna powinna być przede
wszystkim wcześnie zapoczątkowana. W tej chwili  i  praktycznie tak jest co roku a mam
wrażenie, że z roku na rok będzie coraz gorzej, pacjent oczekuje kilka miesięcy, czasami kilka
lat na realizację świadczeń z zakresu fizjoterapii. Fizjoterapia powinna być powszechna. Jak
wiemy jest ona realizowana w kilku aspektach: w postaci fizjoterapii ambulatoryjnej, w postaci
oddziałów dziennych, oddziałów szpitalnych, nie mniej jednak ostatnie rozdanie, ostatni krok
NFZ to  żonglowanie  procedurami.  Rozdzielanie  procedur  do placówek, które  nigdy takich
świadczeń nie realizowały. Ciągłość. Ciągła fizjoterapia to skuteczność terapii. Obecnie ciągłość
polega na tym, że pacjent ma zagwarantowane dziesięć zabiegów i na tym musi zakończyć
swoją przygodę z fizjoterapią, a my – w cudzysłowie – bezradni fizjoterapeuci zastanawiamy
się, czy w ogóle ma to sens to co robimy. Kompleksowość. Kompleksowość to działanie
ukierunkowane na całego człowieka, a nie tylko na procedury, które akurat Narodowy Fundusz
uznaje za skuteczne, chociaż bardzo często nie mają one swojego naukowego wytłumaczenia.
Szanowni Państwo! Jako fizjoterapeuta za każdym razem podkreślam – rok 2017 to rok
bardzo istotny dla nas, dla fizjoterapeutów. Powstała wtedy ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.
To był taki moment, kiedy uwierzyliśmy w to, że zarówno my będziemy mogli realizować
fizjoterapię na wysokim poziomie, jak też nasi pacjenci będą bezpieczni. W tej chwili każdy z
pacjentów,  każdy  z  Państwa,  może  wejść  na  stronę  Krajowej  Izby  Fizjoterapeutycznej  i
sprawdzić,  czy dana osoba realizująca świadczenia z zakresu fizjoterapii  jest rzeczywiście
fizjoterapeutą.  My  jesteśmy  w  trakcie  rejestracji.  Rejestrujemy  się  do  końca  maja.  To
spowodowało, że Narodowy Fundusz podjął decyzję, że w trakcie kontraktowania danych
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procedur będzie brał pod uwagę zarówno bazę jaką zaprezentuje placówka, która zgłasza się
do konkursu, personel, jak i sprzęt. Jako specjalista fizjoterapii muszę powiedzieć o pewnym
precedensie, który zaczął realizować się w momencie, kiedy Narodowy Fundusz nie wiem, czy
nie przez swoją nieuwagę ogłosił fakt, że świadczenia z zakresu fizjoterapii będzie mogła
realizować tylko ta placówka, która zatrudni specjalistę fizjoterapii. Proszę mi wierzyć, że był to
moment, kiedy my specjaliści fizjoterapii zaczęliśmy być zalewani różnymi ofertami, czasami
bardzo kuszącymi. Tylko wtedy prawdziwy specjalista powie: stop, ja nie mogę sprzedać
siebie, ja nie mogę sprzedać swoich dokumentów do kilku placówek, które tym sposobem
nigdy nie świadcząc danej działalności staną się realizatorem danego świadczenia. Niestety na
terenie Płocka, tak jak słyszeliśmy w wypowiedzi Pana Prezydenta, doszło – nie tylko myślę, że
na terenie Płocka, na terenie całego kraju – do takiego precedensu, który został określony jako
mieszanie herbaty łyżką, ale od mieszania herbaty herbata nie stała się słodsza. Narodowy
Fundusz  analizując  to  co  zaprezentowały  placówki,  patrząc  czy  zatrudnia  specjalistę
fizjoterapii, czy ma sprzęt, zaczął rozdzielać środki, ale działo się to takim kosztem, że zostały
zabrane punkty, zostały zabrane fragmenty kontraktów z placówek, które mają wypracowaną
dobrą jakość świadczonych usług, mają tradycję, mają dobrze przygotowany personel, a te
kontrakty zaczęły otrzymywać placówki, które dopiero wchodzą na rynek, może są bardziej
przebiegłe, właśnie może oblegają pewne gabinety i są bardziej przebiegłe niż te, które myślą,
że w Polsce postawimy na jakość. Co się stało obecnie. Niektóre placówki na terenie Płocka
mają zmniejszone kontrakty, natomiast niektóre, zupełnie nowe bądź też świadczące inny
rodzaj świadczeń otrzymały kontrakt. Jakie są realia i czym to poskutkowało. Są placówki nie
tylko na terenie Płocka, w których nie wykonuje się specjalistycznych zabiegów z zakresu
fizjoterapii,  czyli  pacjent zgłaszający się ze skierowaniem na przykład: laser, ultradźwięki,
terapia manualna według metody Kaltenborna i ćwiczenia w odciążeniu, jest zmuszany do
podpisania rezygnacji z terapii manualnej metodą Kaltenborna dlatego, że w danej placówce
nikt nie potrafi tego zrobić mimo że dotychczas funkcjonowaliśmy w takim schemacie, gdzie
były placówki na terenie Płocka, które miały do tego przygotowanych terapeutów. Nowoczesna
fizjoterapia stawia na indywidualną terapię z pacjentem i myślę, że każdy z Państwa, kto
kiedykolwiek doświadczył kontaktu z fizjoterapeutą, wie doskonale, że taka praca powinna być
wysoko  punktowana,  natomiast  w  ramach  Narodowego  Funduszu  warto  jest  kupić  kilka
UGUL-i,  czyli  takich krat  białych,  powiesić  pacjentów,  skasować punkty i  nikt  nie  ocenia
skuteczności tej terapii. I znowu te placówki, które skupiały się na pracy indywidualnej z
pacjentem, czyli między innymi był to nasz Centralny Ośrodek Rehabilitacji, Oddział Ortopedii z
Pododdziałem Rehabilitacji Szpitala Świętej Trójcy tracą, dlatego że Narodowy Fundusz stawia
na coś, co nie jest naukowo udowodnione. Co jest przerażające. W niektórych placówkach,
które tak pięknie pozyskały kontrakt na terenie całej Polski pacjenci sami sobie wykonują
zabiegi.  Dostają  głowice  od lasera,  dostają  głowice  od ultradźwięków,  ale  punkty  lecą  i
kontrakt jest wykonywany. Stąd też Narodowy Fundusz, śmiało mogę powiedzieć, że nie działa
w sposób doskonały. Jak było w płockim ZOZ-ie i  jak staramy się, żeby było.  Jest  tam
wykwalifikowana kadra, która wciąż podnosi swoje kwalifikacje. Jest grupa fizjoterapeutów,
którzy są wyspecjalizowani w konkretnej dziedzinie - w pracy z pediatrią, w pracy z osobą po
urazie  ortopedycznym,  urazie  neurologicznym.  Ale  jest  też  grupa  fizjoterapeutów,  która
przeszła wszelkie szczeble, ponieważ Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej to zarówno Oddział
Rehabilitacji,  jak i  Centralny Ośrodek Rehabilitacji,  czyli  pacjent ma szansę spotkać tego
samego fizjoterapeutę zarówno tuż po zabiegu operacyjnym, jak i mieć kontynuację terapii w
placówce w postaci oddziału dziennego bądź też ambulatorium. Co zrobił Narodowy Fundusz,
żeby jeszcze podkreślić to, że nie dzieje się dobrze. Rozwalił to co jest dobre, sprawdzone.
Narodowy Fundusz nie docenia jakości świadczeń, tylko procedurę. To jest najważniejsze, żeby
pacjent podpisał się, a nie jest istotne, czy ten zabieg poskutkuje. Narodowy Fundusz nie
ocenia efektu terapii. Nawet nie wymaga dokumentowania przez nas fizjoterapeutów tego, czy
ten Jan Kowalski poprawił zakres ruchu czy też nie, bo najważniejsza jest procedura. Jeśli tego
Narodowy Fundusz nie zmieni, to Szanowni Państwo, czy za rok, czy za dwa, czy za pięć
będziemy się spotykać i mówić o tym samym, że ginie pacjent w toku różnych procedur, ale
nikt nie słucha osób, które mają doświadczenie, które podążają za tą światową fizjoterapią.
Szanowni Państwo, jeżeli Narodowy Fundusz nie będzie podążał za demografią nadal będziemy
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mówić, że jest coraz gorzej. Teraz już wrócę na temat, o którym miałam mówić, na temat
szpitala. Myślę, że każdy płocczanin, szczególnie ten, który urodził się w Szpitalu Świętej
Trójcy,  który  jest  związany z  płockim ZOZ śledzi  tą  sytuację.  Wielokrotnie  pojawiały  się
momenty, kiedy los płockiego ZOZ stał pod wielkim znakiem zapytania w wyniku działań
Narodowego Funduszu. Pod znakiem zapytania stała rehabilitacja, chirurgia, ortopedia, a teraz
specjalistyka. Wczoraj podczas komisji dowiedzieliśmy się o ryzyku zniesienia, zmniejszenia
ilości łóżek na pediatrii w wyniku wprowadzanych nowych obwarowań. Panowie Prezydenci!
Państwo Radni! Szanowni Państwo! Bez względu na podziały, bez względu na zapatrywania
uważam, że jest to zdecydowanie moment, kiedy powinniśmy się zastanowić nad podjęciem
działań w kierunku budowy nowego szpitala lub gruntownego remontu obecnej infrastruktury i
określenia kierunku rozwoju tego szpitala. Ja nie będę negowała żadnej inwestycji, ponieważ
nie należę do osób, które stają przed kamerami, zdają relację do mediów, które są ciągle
niezadowolone, ciągle narzekają, ciągle nie ta ulica, ciągle nie tak, a powinno być tak, tylko
uważam, że w toku tych wszystkim inwestycji powinniśmy naprawdę wspólnie zastanowić się
nad tym jaki będzie los Szpitala Świętej Trójcy, szpitala w którym ponad sześćset lat staramy
się dbać o zdrowie pacjenta, o zdrowie płocczan. Ja w tej sprawie złożyłam interpelację. To jest
temat zbyt poważny, żeby w tej chwili rozmawiać, żeby go zgłębiać, jednak bardzo proszę,
żebyśmy już nie rozważali co było, co będzie, co robi Narodowy Fundusz, tylko żebyśmy się
przygotowali i wspólnie zadziałali w ten sposób, żeby placówka z ponad 600-letnią tradycją
miała możliwość realizacji świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej. I teraz przejdę już do
pytań, bo myślę, że z tym nie będzie miał  problemu tutaj Pan Prezes ani reprezentanci
Płockiego  ZOZ.  To  taka  moja  czysta  ciekawość,  ponieważ  dostając  kontrakt  placówka
otrzymuje jakąś wartość punktową, punkt jest wyceniany i teraz moje pytanie, czy Państwo
możecie powiedzieć, czy punkt w Płocku, jeżeli chodzi o fizjoterapię, był tak samo wyceniony w
każdej placówce rehabilitacyjnej, czyli na przykład - ja strzelam – jeden punkt w szpitalu
kosztuje X złotych i czy taka sama wartość jest płacona za ten sam punkt realizowany w innej
placówce? Czy nie dzieje się też tak, że mówimy o tym, że niektóre placówki dostały mniejsze
kontrakty, ale finansowo one stoją dużo lepiej, czyli mniej się narobią a za punkt dostają
więcej pieniędzy? Druga rzecz o którą poproszę, to ponieważ wspólnie z kilkoma kolegami,
koleżankami  radnymi,  złożyliśmy  interpelację  w  sprawie  podwyżek  dla  pracowników
otrzymaliśmy informację, że w tej chwili trwają rozmowy ze związkami zawodowymi, bardzo
proszę o informację, czy jest już wypracowana jakaś wspólna decyzja, czy Państwo możecie
powiedzieć, czy mogą pracownicy liczyć na te podwyżki. Trzecia rzecz. Ponieważ Centralny
Ośrodek Rehabilitacyjny realizuje program profilaktyki wad postawy chciałam poprosić o taką
informację, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy jest ogólnie zainteresowanie, czy widzicie
Państwo potrzebę jakiegoś wsparcia z naszej strony – ze strony radnych. I kolejna rzecz –
ponieważ w dniu wczorajszym też padały takie zdania, że zwiększa się czas oczekiwania do
poradni wad postawy, ponieważ to jest mój chleb powszedni muszę powiedzieć, że czas
oczekiwania  zwiększa  się,  dlatego  że  jest  coraz  większe  zapotrzebowanie  na  tego  typu
świadczenia, wiem również, że Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej nie pozostaje, nie spoczywa na
laurach, tylko cały czas zabiega o to, żeby działania w kierunku profilaktyki były poszerzane.
Wiem,  że  wystąpiliście  Państwo  o  sfinansowanie  pewnego  programu  do  Urzędu
Marszałkowskiego.  Chciałabym poznać wyniki.  Czy mamy już wyniki  tego konkursu? Czy
oczekujemy? Na jakim etapie jesteśmy? Dziękuję bardzo.”           

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Pani Radna
Radnej. Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał  głos Pani  Radnej
Wioletcie Kulpie. 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Miałam nie zabierać już głosu, ale szczerze mówiąc
wypowiedź Pani Radnej skłoniła mnie do pewnej refleksji. Znaczy nie wiem, czy to są właściwe
słowa, których Pani używa na tej sali: inne podmioty podmioty, które startują w konkursie NFZ
są przebiegłe i uzyskały z tego tytułu kontrakt. No to chyba trochę nie fair w stosunku do tych
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różnych podmiotów. Jak by nie było oczywiście jesteśmy właścicielem PZOZ, ale mamy wolny
rynek, Szanowna Pani i każdy ma prawo stanąć do konkursu i oczywiście zawalczyć o ten
konkurs i świadczyć... oni też dbają o mieszkańców Płocka. Tam też pracują mieszkańcy Płocka
w  tych  przychodniach  rehabilitacyjnych,  też  mają  stosunek  pracy,  też  jest  to  ich  chleb
powszedni.  Traktujmy  na  równi  wszystkie  podmioty.  Ja  rozumiem,  że  Pani  ma  pewien
sentyment z racji tego, że Pani jest związana stosunkiem pracy z PZOZ, ale powinniśmy
zachować jako radni  tu pewne realia.  Każdy ma prawo na wolnym rynku ubiegać się o
uzyskanie w danej dziedzinie kontraktu i  dla mnie to jest rzecz naturalna. I prosiłabym,
żebyśmy nie używali tu takich sformułowań, że ktoś jest przebiegły, bo proszę mi rozszerzyć tą
myśl na czym polega jego przebiegłość – że w ogóle stanął do tego konkursu? Nie, idea NFZ
jest taka, bo wcześniej Państwo krytykujecie w materiale - mówię krytykujecie, niekoniecznie
do Pani Radnej, bo materiał jest przygotowany wiadomo przez kogo – NFZ jako monopolistę, a
teraz jakby chcemy wszystko skupić w PZOZ, czyli tworzyć drugiego monopolistę. Idea NFZ
jest taka, żeby zdecentralizować rehabilitację poprzez fakt, że między innymi mniejsze ośrodki,
bliżej ludzi, czyli na osiedlach, będą świadczyły taką usługę, takie świadczenie  po to,  żeby ten
mieszkaniec nie musiał albo wsiadać w autobus, albo prosić kogoś o podwiezienie, albo iść na
pieszo w jakieś dalekiej odległości, biegać na Tysiąclecia, ale mógł skorzystać z ośrodka, który
jest najbliżej jego domu, chociażby na Podolszycach, na których się nowa placówka otworzyła.
I taka jest idea. Natomiast jak to się sprawdzi, to zweryfikują oczywiście sami mieszkańcy, czy
będą tam chętni pacjenci czy nie. Ale wydaje mi się, że jak najbardziej jest to słuszne i celowe
podejście. Natomiast nic nie wyklucza tego, żeby PZOZ starał się zdobywać kontrakt w innych
jeszcze dziedzinach. Ja uważam, że na przykład jesteśmy, mamy dużą szansę, żeby zawalczyć
o większy jednak kontrakt na pediatrię. Ja bym się jednak zastanowiła czy… Bo wielokrotnie
rozmawialiśmy  nad  tym,  czy  mamy  konkurować  z  wojewódzkim  szpitalem,  czy  mamy
uzupełniać  się  w  pewnym  zakresie.  Więc  zastanówmy  się,  czy  nie  powinniśmy  się
wyspecjalizować w pewnych dziedzinach tylko i wyłącznie, tam gdzie są dobrzy specjaliści, tak
jak cały czas podkreślamy ortopedię, która jest na dobrym poziomie, jeśli chodzi o Szpital
Świętej Trójcy, to starajmy się wyspecjalizować jeszcze bardziej tam, gdzie mamy możliwości,
a nie starajmy się konkurować ze sobą, bo to naprawdę nie ma sensu. To taka moja drobna
uwaga. Dziękuję.”                           

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Pani  Radna w
formie ad vocem, proszę.” 

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Darii
Domosławskiej. 

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Szanowni Państwo! Ja jeszcze raz podkreślę,
że jeśli Narodowy Fundusz nie zacznie stawiać na jakość, tylko na ilość, to nigdy pacjent nie
osiągnie  stuprocentowej  satysfakcji.  I  teraz  mogłabym  zadać  sobie  pytanie,  dlaczego
płocczanie jeżdżą do różnych specjalistów poza Płock. Stawiają na jakość. I tutaj, Pani Radna,
muszę powiedzieć, że pacjent doskonale zweryfikuje to, gdzie pójdzie do specjalisty. W tej
chwili jest tylko taka sytuacja, że odbijają się pacjenci od drzwi placówek w których przez
kilkanaście lat otrzymywali świadczenia na wysokim poziomie. (niezrozumiałe głosy z sali) Ja
Państwu nie przerywałam. Jeśli macie Państwo jakieś...”      

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale prosimy nie
przeszkadzać. Proszę bardzo, Pani Dario.” 

Pani  Radna  Daria  Domosławska  powiedziała:  „Natomiast  pozostałych  spostrzeżeń  Pani
Radnej jako specjalista, czy się to komu podoba, czy nie, nie będę komentowała, ponieważ my
wiemy najlepiej, pracujemy na bieżąco z tymi pacjentami. Dziękuję bardzo.” 

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję.  Pan
Przewodniczący, proszę.”
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Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Wojciechowi
Hetkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka. 

Pan  Wojciech  Hetkowski  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący! Państwo Radni! Panie Prezydencie! Ja króciusieńko, ale wolę mówić stojąc,
tym bardziej, że akurat okazja jest szczególna, bo jakieś podziękowania to się powinno składać
właśnie w takiej pozycji. Ja z tej pozycji chciałbym podziękować Pani Prezes Nieścierenko, Panu
Prezesowi Markowi Stawickiemu za to, że przetrwaliście wszystkie trudności, które piętrzą się
przed tym szpitalem bez przerwy – albo widmo restrukturyzacji, albo widmo zamknięcia, albo
widmo tego, że tu nie będzie kontraktu, albo tam nie będzie kontraktu. Ja osobiście jako
członek tego samorządu jestem dumny z tego, że Płock ma taką placówkę służby zdrowia,
która stanowi wzór dla ludzi praktycznie rzecz biorąc z całej Polski. Kolejka ludzi oczekujących
na świadczone usługi w tym szpitalu, także komercyjne, myślę że jest imponująca i to powinno
być najlepszą wizytówką tego co tam się dzieje. Znam przypadki, kiedy płocczanie szukając,
jak to się mówi, dostępu do tej lepszej jakości usług medycznych, jadąc z dokumentami
przygotowanymi  przez  płockich  lekarzy  zatrudnionych  w  PZOZ  do  najwybitniejszych
teoretycznie specjalistów na przykład z dziedziny ortopedii, którzy patrząc na dokumenty,
które są przygotowane przez płockich lekarzy i patrząc na podpis lekarza, który to składał
mówią: wie Pan co, pieniędzy to już za to nie oddam, tego honorarium, ale Pana X, Y, Z, żeby
nie wymieniać nazwisk, mam tu myśli kilku lekarzy, których ja bym chciał mieć w swoim
zespole. Świetny zespół, który powstał przez wiele lat i jest kierowany w taki sposób, że w
warunkach kryzysowych, bo ten szpital cały czas pracuje w warunkach kryzysowych, świetnie
sobie dają radę. I bardzo się cieszę z tego, że również Pan Prezydent Nowakowski na swoich
sztandarach wyborczych miał hasło: zdrowie dla płocczan, czy jakoś tak. Pewnie jak by się
pozbył tego szpitala, technokratycznie rezygnując z PZOZ-u, dzisiaj nie miałby problemu, żeby
wysłuchiwać różnych tego typu historii. Nie miałby problemu Pan Skarbnik, która na pewno
jest tam poddawany presji, żeby jednak na ten ZOZ dawać, chociaż Pan Skarbnik z natury
swojej  –  nie  mam na myśli  tutaj  osobistych predyspozycji  Pana Ostrowskiego – pewnie
chciałby do zera sprowadzić wszystkie te historie finansowane, które przynoszą teoretycznie, w
cudzysłowie, stratę. I dbajmy o ten szpital, pieśćmy go i dbajmy o to, żeby się rozwijał dalej i
żeby się specjalizował w tym, w czym jest rzeczywiście dobry i żeby mógł zawsze liczyć w
ciemno na nasze wsparcie i współpracę. Jeśli mamy uwagi dotyczące sposobu zarządzania tym
szpitalem, przerostów kadrowych, o czym nie wiem czy dzisiaj padło, bo musiałem na chwilę
wyjść, to powiedzmy konkretnie. Powiedzmy to konkretnie i nie wrzucajmy jakichś naszych
osobistych poglądów w to, że ten szpital ma straty. Gdyby tej straty nie miał, to by kolejka
stała, pewnie tego szpitala już by nie było z racji tej, że zbrakłoby środków finansowych na
jego funkcjonowanie, a kolejka z półtora roku byłaby pięcioletnia. I patrzmy na to z punktu
widzenia odpowiedzialności za zdrowie płocczan, za coś co jest szczególnie cenne, krytycznie
oceniając to co tam się dzieje, ale krytycznie i konkretnie, a nie na zasadzie domniemania,
dlaczego Pani Prezes – przepraszam, że to powiem – dlaczego Pani Prezes nie było na takiej
czy innej konsultacji, tak jakby to było niezbędne do tego, żeby argumenty zwyciężały. To co,
Pani Prezes ma tam pojechać, używać swoich osobistych walorów niewątpliwych? Ma być
przygotowany materiał merytoryczny, który powinien zostać oceniony merytorycznie przez
pracownika NFZ, a nie zasadzie jakiejś takiej, że pójdę i będę się z nim targował i będę go
przekonywał  uśmiechając  się  do  niego,  albo  nie  wiem  co  tam  jeszcze,  jakie  techniki
negocjacyjne  w  NFZ  obowiązują.  Jeszcze  raz  bardzo  dziękuję  tutaj  Pani  Prezes  i  Panu
Prezesowi za to, że doskonale radzicie sobie z tym szpitalem, nie tylko we własnym imieniu,
ale przede wszystkim w imieniu tych ludzi,  którzy nieomal że codziennie, bo jestem już
niestety już z tego pokolenia, że codziennie mamy okazję spotykać się z różnymi ludźmi, o
czym  rozmawiamy  –  rozmawiamy  dzisiaj  o  problemach  zdrowotnych  pokolenia
pięćdziesięciolatków,  sześćdziesięciolatków  i  dalej,  i  w  rozwiązywaniu  tych  problemów
doskonale uczestniczy ten szpital i bardzo za to dziękuję. Także za to, że w tym szpitalu odkąd
ja pamiętam, nie ma niepokojów wśród załogi, chociaż wiem o tym jak duże niezadowolenie
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powinno  funkcjonować  w  tej  grupie,  którą  Pan  Prezydent  nazwał  definicyjnie  niższym
personelem. Okazuje się, że tam jest jednak klimat i atmosfera pomimo tego, że każdy z tych
ludzi pewnie chciałby pewnie więcej zarabiać. Przechodząc do fizjoterapeutów, tu już osobista
moja  refleksja  –  korzystam z  usług  komercyjnych,  nawiasem mówiąc,  z  usług  jednego
pracownika PZOZ. Kiedy się do niego wchodzi, do jego gabinetu i patrzy się na to, co wisi u
niego na ścianach, to myślę, że trzeba być pod wielkim wrażeniem po pierwsze tego, jakie
kwalifikacje  ten  człowiek  osiągnął,  jak  poważnie  traktuje  swoją  pracę,  a  także  ile  musi
pieniędzy wydać, żeby te dokumenty zdobyć. Rzadko się zdarzają takie gabinety w których
tyle potwierdzenia kwalifikacji i fachowości się znajduje. A za tym idzie również jeszcze coś, co
tych ludzi cechuje w sposób szczególny: pasja i zaangażowanie, nie patrzenie na zegarek, że
oto właśnie już tutaj mam nastawiony minutnik, żeby tego pacjenta tam ze dwie minuty dłużej
nie podotykać, tylko robię to dotąd aż osiągnę skutek. I to jest klimat tego szpitala, to jest
atmosfera wokół tego szpitala i tą atmosferę my jako radni powinniśmy wspierać. A jeśli mamy
go krytykować, to bardzo proszę w oparciu o fakty, konkrety wynikające z dokumentów a nie
domniemania, dlaczego ktoś gdzieś nie był, a co by się stało, gdyby on tam pojechał. Dziękuję
bardzo i przepraszam również za swój taki emocjonalny ton, ale dzisiaj jakiś mam taki dziwny
nastrój.”      

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, proszę o udzielenie odpowiedzi. (niezrozumiały głos z sali).”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!
Wysoka Rado! Zanim poproszę Pana Prezesa o ewentualne uzupełnienie, bo tutaj rzeczywiście
były, zwłaszcza w przypadku Pani Radnej Darii Domosławskiej, konkretne pytania na które
chciałbym, żeby Pan Prezes jak najbardziej wyczerpująco odpowiedział, to chciałbym dwa
zdania. Dziękuję Panu Przewodniczącemu Hetkowskiemu rzeczywiście za tutaj także ważne i
dobre słowa skierowane w kierunku wszystkich pracowników naszego PZOZ. Odnosząc się
natomiast do pytań, czy refleksji Pani Przewodniczącej i Pani Radnej Domosławskiej, dwie
kwestie. Najpierw Pani Przewodnicząca, zgadzamy się nawet, powiem tak, w ten sposób, co do
tego, że szpital… to nie chodzi o konkurencję między szpitalem wojewódzkim a szpitalem
miejskim i takiej konkurencji nie ma. Tu jest pełna współpraca, rozmowa, jest także kwestia
uzupełniania się jak najbardziej na miejscu. Szpital chociażby wojewódzki nie ma psychiatrii,
my mamy psychiatrię. Ginekologia i położnictwo są na obu szpitalach, ale po prostu jeden
szpital nie byłby w stanie, w mojej ocenie, obsłużyć to jest bardzo brzydkie słowo, odebrać
tych wszystkich porodów i rzeczywiście otoczyć opieką pacjentek, zwłaszcza, że przypominam,
w powiecie gostynińskim właśnie tego rodzaju oddziały zostały zamknięte, bo one są w jakieś
tam formule nawet deficytowe, bo trzeba niestety być gotowym dwadzieścia cztery godziny na
dobę, a nie wiadomo w którym momencie ile pacjentek przyjedzie, bo tego nikt nie jest w
stanie dokładnie przewidzieć. To samo też powiem, może to jest, bo Pani Radna przywołała
przykład pediatrii, ale to jest bardzo delikatna sytuacja. Pediatria charakteryzuje się przede
wszystkim, bym tak powiedział, okresowością, że są okresy, tak jak teraz, wiosenno-jesienno-
zimowe, kiedy po prostu tych miejsc może nawet brakować w jednym czy w drugim szpitalu, a
jak jest lato, to ten oddział może świecić nawet pustkami, ale to nie znaczy, że nagle można
go, nie wiem, zlikwidować i powiedzieć, że już nie chcemy, bo za chwilę może być problem
właśnie w tym okresie na przykład grypowym, gdzie dzieci rzeczywiście ewidentnie wówczas
na oddziały przyjmowanych jest więcej. Natomiast my tutaj z nikim nie konkurujemy. My
współpracujemy, bym powiedział, i uzupełniamy się. Otwieranie nocnej tej pomocy lekarskiej
też jest tego rodzaju działaniem skierowanym przede wszystkim właśnie do mieszkańców
Płocka, żeby te osoby mogły jak najszybciej otrzymać pomoc. Natomiast co do uwag Pani, czy
pytań także Pani Radnej Domosławskiej też bardzo, bardzo dziękuję za te pytania, bo one –
nie ukrywam – są także przedmiotem moich rozmów z zarządem, ale także ze związkami
zawodowymi i z lekarzami naszego PZOZ, naszego szpitala, bo dzisiaj szpital funkcjonuje, co
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do tego zgadzamy się, najlepiej jak może w tej rzeczywistości służby zdrowia jaką mamy, jaką
tworzy nam NFZ, przy potężnym wsparciu miasta, tak jak szpital wojewódzki może normalnie
funkcjonować przy  wsparciu Marszałka,  po prostu,  bo inaczej  to  zdecydowana większość
szpitali bez wsparcia samorządów pewnie musiałaby wcześniej czy później się zamknąć. Ma
mniejsze lub większe zadłużenie. Jak nie jest to spółka, to może to zadłużenie utrzymywać na
pewnym poziomie chirurgicznym licząc na to,  że kiedyś przyjdzie  jakiś  rząd i  po prostu
oddłuży.  W przypadku spółki  to niestety nie  jest  możliwe.  My jako samorząd generalnie
musimy nie chcąc stawiać spółki w stan upadłości po prostu z roku na rok dokładać i dzisiaj
nasz szpital jest jednym z nielicznych, które po prostu zadłużenia nie posiadają i dobrze.
Natomiast nie zmienia to aktu, że koszty cały czas funkcjonowania są większe z roku na rok i
one, wynika to z tego, tak jak powiedziałem, że niestety NFZ nie zwiększa przychodów, szpital
może je zwiększyć w postaci większej ilości zabiegów komercyjnych, ale ich wykonywanie też
kosztuje de facto. A nie zapominajmy jeszcze o tym, że cały czas to jest medycyna, trzeba
mieć rzeczywiście jak najlepsze wyposażenie, jak najlepszych fachowców i to także wszystko
po prostu kosztuje, bo rzeczywiście chcemy szpital rozwijać a nie chcemy, żeby on tylko
wegetował.  Stąd  te  i  zakupy  szpitala,  i  działania  remontowe.  W  tym  roku  będziemy
remontować  internę.  Został  ogłoszony  przetarg  na  remont  pierwszego  etapu  interny  w
szpitalu,  bo jest  to  rzeczywiście  jeden z tych oddziałów, które tego remontu wymagają.
Cieszymy się także z dobrej współpracy z chociażby z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, z
fundacją. Z roku na rok otrzymujemy w ostatnim czasie rzeczywiście bardzo duże wsparcie,
także  z  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.  Natomiast  Pani  Radna,  rzeczywiście,
Domosławska podjęła bardzo ważny temat, o którym także rozmawiamy i z zarządem i z
lekarzami,  co  dalej.  Bo  dzisiaj  funkcjonuje  szpital,  staramy  się,  żeby  funkcjonował  jak
najlepiej, tylko pytanie czy i w jakiej formule ten szpital nie powinien dalej się rozwijać i czy
chcemy, żeby się rozwijał. I ja jak najbardziej chcę. I taki przekaz sądzę, że także i z tej sali,
powinien płynąć. Tylko pamiętajmy o dwóch rzeczach. To nie jest kwestia li tylko budowy
budynku, obiektu, na przykład oddziałów, które mielibyśmy przenieść, które będą bardziej
funkcjonalnie  rzeczywiście  obsługiwane,  ponieważ  szpital  obecnie  dzisiaj  znajduje  się  w
obiektach zabytkowych i taki a nie inny układ rzeczywiście wymusza określone działania  i
utrudnia  pewnego  rodzaju  nawet  remonty  i  dostosowanie  do  jak  najlepszych  oczekiwań
pacjentów, bo to są… sześćset lat w tych samych budynkach. Więc możnaby było pewnie
zbudować szpital, który będzie funkcjonował w lepszej przestrzeni, dużo bardziej funkcjonalnej
przestrzeni,  wydać na to pewnie niemałe  pieniądze, natomiast problem jest  jeden – tak
naprawdę pytanie o późniejsze finansowanie tego szpitala, bo można rzeczywiście wybudować
gmachy, budynki, tylko później trzeba mieć kontrakt z NFZ na to, ażeby w tych budynkach po
prostu prowadzić leczenie. Natomiast rzeczywiście mogę Państwa uspokoić, rozmawiamy i z
zarządem i przede wszystkim z lekarzami, chcemy w przyszłości rzeczywiście, by szpital miał
przestrzeń do rozwoju i do tego, byśmy mogli w jak najlepszym stopniu, w jak największym
stopniu,  jak  najlepiej  zabezpieczać  potrzeby  zdrowotne  mieszkańców.  Drobna  rzecz,
aczkolwiek też ważna, bo tutaj kilka razy był Pan Skarbnik wymieniany – Szanowni Państwo,
miejmy świadomość, że jakiekolwiek podwyżki, o które także pytała Pani Radna, o których i ja
rozmawiałem ze  związkami  zawodowymi  i  zarząd  rozmawiał  ze  związkami  zawodowymi,
jakiekolwiek podwyżki  w tym momencie wpłyną na wynik finansowy szpitala  i  to będzie
dodatkowy minus jeden, minus dwa miliony złotych, bowiem choćby nie wiem jak bardzo
ciężko  pracowały  pielęgniarki,  pracowały  salowe,  pracowali  rehabilitanci,  fizjoterapeuci,  w
sytuacji w której następuje po prostu zmniejszenie kontraktu, to jest zmniejszenie wpływów
po prostu do szpitala. I tutaj konsekwencją skoro mamy dziesięć procent kontrakt mniejszy,
czyli dziesięć procent będzie mniej wpływów, to dziesięć procent pracowników jest de facto być
może  zbędnych.  Oczywiście  tak  nie  jest.  Natomiast  trzeba  mieć  świadomość,  tutaj  też
troszeczkę tak ad vocem tego co powiedziała Pani Przewodnicząca – zgoda, że fundusz ma
pewną filozofię, że chce, żeby ta rehabilitacja, fizjoterapia odbywała się jak najbliżej pacjenta i
w efekcie zmniejszył tą fizjoterapię - mówię tu o ogólnych kwotach, nie mówię o naszym
szpitalu tylko – fizjoterapię w  szpitalach, ewentualnie w przychodniach, z siedmiu milionów -
w ubiegłym roku – trzystu tysięcy o milion do sześciu milionów trzystu tysięcy, a fizjoterapię
domową zwiększył z dwustu siedemdziesięciu do siedmiuset, czyli zwiększył o nieco ponad
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czterysta  tysięcy,  a  zmniejszył  o  milion.  Suma  summarum  pieniędzy  na  fizjoterapię
sumarycznie jest po prostu około sześćset, ponad pół miliona po prostu mniej. Więc za to nie
zrobi się więcej świadczeń, nie zrobi się lepszych świadczeń. Po prostu jest mniej pieniędzy i to
dobrze  ponad  dziesięć,  piętnaście  procent,  około  piętnastu  procent,  niestety.  To  tyle.
Poprosiłbym  Pana  Wiceprezesa  o  te  dwa  zdania  odpowiedzi  na  pytania  Pani  Radnej
Domosławskiej.”           

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Panie Prezesie,
zapraszamy.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Markowi
Stawickiemu Wiceprezesowi Zarządu Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 

Pan  Marek Stawicki Wiceprezes Zarządu Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
powiedział: „Pierwsze pytanie odnośnie wyceny punktu w różnych placówkach, które świadczą
usługi fizjoterapeutyczne – my nie wiemy, ani nikt inny nie wie, jakie są ceny w poszczególnych
placówkach, natomiast ogłaszając konkurs NFZ podaje cenę maksymalną, czyli nie można
jakby zaproponować ceny wyższej niż to co jest określone jako ten pułap górny i formalnie
dotyczy to zawsze obszaru na jaki jest ogłaszany konkurs. W przypadku fizjoterapii to był
powiat płocki ziemski i grodzki, więc w teorii możemy powiedzieć, że nigdzie w Płocku i w
okolicach nie ma ceny wyższej niż ta, która była tam wtedy w konkursie ogłoszona. Wydaje mi
się, bo tak jak przeglądałem inne konkursy, to dotyczy całego Mazowsza jakby ten poziom
ceny. Jak jest w innych województwach nie wiem. Natomiast każda placówka składając ofertę
może  dać  cenę  niższą.  Więc  można  zakładać,  że  te  ceny  są  zróżnicowane  pomiędzy
placówkami w niewielkim zakresie, bo tam jest też cena minimalna podawana, to znaczy
poniżej którego poziomu już jakby nie są, NFZ nie przyjmuje do wiadomości, że może być
niżej.  O  podwyżkach  tutaj  już  mówił  Pan  Prezydent,  to  mogę  tylko  ze  swojej  strony
potwierdzić, że mamy to jakby zasady ustalone ze związkami. Teraz jakby rozmawiamy o
kwocie i o możliwościach sfinansowania tej podwyżki. Program profilaktyki wad postawy, który
jest  realizowany  ze  środków  urzędu  miasta,  jest  realizowany  od  kilku  miesięcy  i  mogę
powiedzieć, że funkcjonuje to dobrze. Dzieci z klas drugich, chyba teraz aktualnie drugich, są
objęte tym programem i te dzieci, które wymagają dodatkowej rehabilitacji to ją otrzymują,
natomiast dotyczy to tylko tych osób, które są objęte programem, czyli taki dosyć wąskiej
grupy potencjalnych pacjentów, bo to jest jeden rocznik z płockich szkół. Oczywiście w sytuacji
tej, która jest od grudnia ubiegłego roku, czyli znacznie obniżonego naszego kontraktu  i będę
tu mówił teraz po prostu o PZOZ, bo nie będę się wypowiadał za inne placówki, znacznego
obniżenia naszego kontraktu na fizjoterapię, która mniej więcej w połowie była, mniej więcej
połowa pacjentów naszych ambulatoryjnej fizjoterapii to dzieci, więc siłą rzeczy uderzyło to w
dzieci. Z tego co wiem, to właśnie po tym jak TPD nie ma kontraktu, to w zasadzie jesteśmy
jedyną jednostką w Płocku, która masowo przyjmuje dzieci, bo kontrakt z NFZ w tym zakresie
nie  jest  doprecyzowany  czy  dotyczy  dorosłych,  czy  dzieci  i  praca  z  dziećmi  wymaga
dodatkowych umiejętności, stąd też nie wszystkie placówki wydaje mi się podejmują się tego
zadania i stąd też pojawia się ten problem, że właśnie szczególnie rosną kolejki mimo że,
można powiedzieć, kontrakt na fizjoterapię w Płocku jest obniżony tylko o kilkanaście procent,
to u nas jest, ten wzrost kolejki jest dramatyczny. Właśnie wynika to stąd, że dzieci trafiają de
facto  tylko  do  nas.  I  z  pewnością  rozszerzenie  tego  programu pomogłoby jakoś  pewnie
rozwiązać ten problem. Tutaj rozmawialiśmy też z Panem Prezydentem i są deklaracje z jego
strony, że nie chciałby, aby zmniejszać jakoś zaangażowanie naszego Centralnego Ośrodka
Rehabilitacji w leczenie płocczan, szczególnie dzieci, więc myślę, że tutaj powinno być jakiejś
wsparcie, znajdzie się jakieś wsparcie ze strony miasta. I jednocześnie chciałem powiedzieć, to
teraz odpowiadając na czwarte pytanie, bo to jest powiązane – zgłosiliśmy swój akces do
właśnie programu, który ma być finansowany ze środków unijnych, który miałby dotyczyć
dzieci, tylko w tym momencie już bez tego ograniczenia, że to jest jedna klasa. To miałoby
dotyczyć wszystkich dzieci w wieku tej starej podstawówki, czyli I-VI i dotyczyłoby nie tylko
płocczan, ale z powiatów płockiego i grodzkiego, i ziemskiego oraz okolicznych powiatów tutaj:
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sierpeckiego, gostynińskiego i tutaj te środki potencjalnie one mamy nadzieję będą większe
jeszcze niż to co mamy tutaj w ramach programu miejskiego. Natomiast, czy je otrzymamy, to
będziemy  pewnie  wiedzieli  w  ciągu  kilku  tygodni.  Na  razie  nasz  wniosek  przeszedł  tę
weryfikację formalną i został zakwalifikowany najpierw do negocjacji. To też dosyć formalna
była  procedura,  czyli  negocjacje,  to  znaczy  były  pewne  sugestie  ze  strony  jednostki
finansującej co chciałaby, żeby tam uwzględnić, my to zaakceptowaliśmy i teraz czekamy na
decyzję, czy i na jaką kwotę otrzymamy dofinansowanie. Może jeszcze, jeżeli mogę, to tylko
kilka słów odnośnie tego dokumentu, które tutaj padło stwierdzenie, że on jest co roku taki
sam. On jest rzeczywiście co roku taki sam w tym zakresie, gdzie opisujemy funkcjonowanie
NFZ, bo tu się nic nie zmienia w zasadzie. I też chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że to nie
jest  tak,  że ja  nagle,  nie wiem, do ubiegłego roku uważałem, że NFZ to jest  najlepsza
instytucja na świecie, a od roku, czy dwóch, to jest nie wiem ciemiężyciel wszystkich w okolicy.
Jakby Państwo spojrzeli na nasz dokument sprzed trzech lat, czy czterech lat, to tam również
są opisywane rzeczy,  które naszym zdaniem, być może opinia jest subiektywna, naszym
zdaniem funkcjonowały nie najlepiej i w dalszym ciągu i jak Państwo wezmą dokument z tego
roku są wskazane te rzeczy, które wydaje nam się są niekorzystne czy to dla szpitala, czy dla
pacjentów i jeżeli są rzeczy, które są korzystne, to też są wskazane. To, że jest tam taka
sekcja, która opisuje funkcjonowanie NFZ i relacji między NFZ a podmiotami, wydaje nam się,
że ona może być przydatna przede wszystkim dla Państwa, którzy jakby nie jesteście na co
dzień związani z funkcjonowaniem rynku zdrowotnego w Polsce i dowodem na przykład dla
mnie jest to, że na przykład to co tutaj padło, jakieś sugestie, żeby, nie wiem, zwiększyć
kontrakt na pediatrię – nie ma takiej formalnej możliwości, pediatria jest w sieci. Sieć nie
podlega negocjacjom.  Po  prostu  nie  ma takiej  formalnej  możliwości,  aby  zwiększyć,  czy
zmniejszyć kontrakt na oddział pediatryczny. Jest to jakby poza zakresem, który w ogóle może
NFZ podjąć rozmowę. Czy chociażby to co było mówione, że po półroczu można renegocjować
kontrakt – ja o tym nie wiem. Mimo że od paru lat jestem w szpitalu, to nie było czegoś
takiego jak renegocjacja kontraktu po półroczu. Tym bardziej, że kontrakt był akurat w roku
ubiegłym dziewięciomiesięczny, a potem weszła sieć na ostatni kwartał, więc w ogóle nie było
żadnych rozmów NFZ po półroczu, bo jakby nie było punktu zaczepienia nawet z perspektywy
NFZ. Po półroczu NFZ wysłał propozycję sfinansowania nadwykonań dla wszystkich szpitali i
znowu  to  szło  według,  nazwijmy  to,  rozdzielnika,  bo  może  i  słusznie  NFZ  jest  trochę
przeczulony teraz na punkcie, nazwijmy to, właśnie tego o czym tu była mowa, takich spotkań
w kuluarach, które być może kiedyś miały miejsce, bo wychodzą z założenia Państwo w NFZ,
że ma być transparentnie i wszyscy tak samo mają być traktowani. W związku z czym to, o
czym tu jest mowa, o jakichś, formalnie to się rzeczywiście nazywa renegocjacja kontraktu,
czyli rozesłanie propozycji, za to zapłacimy, za to nie, ona idzie według tego samego schematu
do wszystkich i w związku z tym nawet nie ma pola manewru, żeby powiedzieć, że ja bym
chciał tu pięć procent więcej, tu pięć procent mniej, dlatego że to jakby wtedy burzy te ich
schematy. I to jest albo przyjmujemy albo nie przyjmujemy, zero-jedynkowo.”  

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję, Panie
Prezesie.  Nie  ma  więcej  pytań  do  tego  tematu,  więc  przegłosujemy.  Bardzo  prosimy  o
możliwość przystąpienia do głosowania. Dziękujemy. Prosimy o głosowanie. Coś nie tak? (z sali
Pan Radny  Piotr Szpakowicz poprosił o reasumpcję głosowania.) To co, jeszcze raz? To
przystępujemy do reasumpcji. Prosimy ponownie o pulpit do głosowania, ale to już po raz
ostatni. Proszę o większą uwagę. Możemy głosować, bardzo proszę. Dziękuję bardzo.” 
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Wynik jest 14 osób
jest  za,  9  przeciw…  Momencik,  bo  ja  tu  źle  coś  widzę.  14  osób  za,  0  przeciw  i  9
wstrzymujących, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Materiał został przyjęty. Dziękuję
Państwo bardzo.” 
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Ad. pkt 4  

Materiał: Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka
na lata 2015-2019 w roku 2017 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Następny punkt:
Informacja  z  realizacji  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka
na  lata  2015-2019  w  roku  2017.  Czy  są  pytania  do  tego  materiału?  Nie  ma,  a  więc
przystąpimy do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Już możemy. Bardzo
proszę, głosujemy. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.”
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „21 jest osób za, a
więc jednogłośnie przyjęliśmy ten materiał.”  

Ad. pkt 5  

Materiał:  Realizacja  zadań  w  zakresie  wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  –
sprawozdanie za rok 2017 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Następny materiał
do omówienia o tytule:  Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej – sprawozdanie za rok 2017. Proszę pytania, o ile są. Pan Prezydent, bardzo proszę.
Proszę bardzo, Panie Prezydencie.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo,
oczywiście ja nie mam pytań, ale chciałbym chociaż kilka zdań powiedzieć o rzeczywiście
bardzo ważnej sferze funkcjonowania miasta, życia miasta i podziękować osobom za tę sferę
odpowiedzialnym, bo to sfera, która dotyka osób często skrzywdzonych przez życie, często
dzieci, nad którymi miasto obejmuje swoją opiekę. Zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 roku o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane są zadania z zakresu wspierania
rodzin  przeżywających  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych  oraz
organizacji  pieczy  zastępczej  dla  dzieci  pozbawionych  naturalnego  środowiska
wychowawczego. To bardzo, bardzo ważna i delikatna sfera funkcjonowania miasta, ale także
życia każdej konkretnej osoby. Dotykamy tu bowiem dzieci, które wymagają opieki, pomocy,
które takiej opieki i pomocy niestety nie znalazły w domu rodzinnym. W Płocku zadania te
realizowane przez pracowników MOPS, czyli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka
Rodzinnej  Pieczy  Zastępczej,  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  organizacji
pozarządowych oraz  osoby zaangażowane w wychowanie,  opiekę nad dziećmi  w ramach
funkcjonujących rodzin zastępczych. Szanowni Państwo i w tym momencie począwszy od
dyrektorów tych  placówek,  skończywszy  na  po  prostu  zwykłych  pracownikach  chciałbym
bardzo  serdecznie  podziękować,  bo  to  jest  ogromna  praca,  często  nie  jakoś  specjalnie
efektowna,  ale  bardzo,  bardzo  potrzebna.  Wspieranie  rodzin  przeżywających  trudności
realizowane  jest  przede  wszystkim  przez  przydzielenie  rodzinom  asystenta  rodziny,
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obejmowanie  dzieci  opieką  i  wychowaniem w  placówkach  wsparcia  dziennego.  Asystenci
rodziny to osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, wspierający rodziny w ich
codziennym funkcjonowaniu  i  pełnieniu  ról  społecznych.  Obecnie  MOPS zatrudnia  sześciu
asystentów rodziny. Warto podkreślić, że tutaj pozyskaliśmy dotacje z budżetu państwa z
przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń tej grupy zawodowej. Drugim niezwykle
istotnym elementem wsparcia  oferowanego rodzinom są placówki wsparcia  dziennego dla
dzieci i młodzieży. W naszym mieście funkcjonuje rozbudowana, bardzo rozbudowana, ale też
bardzo potrzebna, bardzo dobrze zorganizowana sieć świetlic środowiskowych oraz klubów
profilaktyki środowiskowej. W 2017 roku funkcjonowały dwadzieścia dwie tego typu placówki,
w tym sześć świetlic środowiskowych, jedno ognisko wychowawcze prowadzone przez MOPS
oraz sześć świetlic środowiskowych, osiem klubów profilaktyki środowiskowej i jedna placówka
podwórkowa, prowadzone przez organizacje pozarządowe i parafie. I tutaj także dziękuję tym
organizacjom, parafiom, które podjęły się tego wyzwania i wspierają miasto właśnie w tej
działalności.  Na  podkreślenie  zasługuje,  z  uwagi  także  na  osiągane  efekty  pracy,
kontynuowanie  działalności  placówki  prowadzonej  w  formie  podwórkowej,  czyli  takich
popularnych  streetworkerów,  którzy  są  obecni  na  ulicach  naszego  miasta:  Żyzna,
Boryszewska, Popłacińska, Bukowa, Słoneczna. To bardzo istotne także uzupełnienie tej pracy
instytucjonalnej w świetlicach. A działalność świetlic, klubów profilaktyki to codzienna opieka,
wychowanie,  praca  edukacyjna,  organizacja  czasu,  wsparcie  emocjonalne  licznego  grona
wychowawców, które jest bardzo zaangażowane w pracę z dziećmi i młodzieżą. W ubiegłym
roku do tych wszystkich placówek wsparcia dziennego uczęszczało blisko sześćset dzieci. Warto
podkreślić, że w okresie wakacji letnich blisko trzysta pięćdziesiąt dzieci korzystało z oferty
wypoczynkowej  zorganizowanej  przez  miasto.  W  sumie  koszty,  wydatki  związane  z
funkcjonowaniem świetlic  i  klubów  wyniosły  ponad  dwa  miliony  sześćset  tysięcy  złotych
złotych.  Drugim  obszarem  obowiązków  spoczywających  na  mieście  jest  zorganizowanie
systemu pieczy zastępczej, zapewniającego czasową opiekę i wychowanie dzieci w sytuacjach
niemożliwości sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. W Płocku system ten tworzą z
jednej strony rodziny zastępcze, z drugiej strony ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W 2017
roku funkcjonowały sto trzydzieści trzy rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe oraz
dziewięć zawodowych rodzin zastępczych, w tym cztery zawodowe o charakterze pogotowia
rodzinnego dla najmłodszych dzieci oraz jedna rodzina zawodowa specjalistyczna dla dzieci o
szczególnych  potrzebach  zdrowotnych.  Na  wsparcie  rodzinnej  pieczy  zastępczej  również
wydatkowano ponad tryz miliony trzysta, blisko trzy miliony czterysta tysięcy złotych. System
natomiast instytucjonalnej pieczy zastępczej w naszym mieście tworzą ośrodek opiekuńczo-
wychowawczy w skład którego wchodzą placówka interwencyjna i placówka socjalizacyjna,
dysponujące łącznie pięćdziesięcioma trzema miejscami dla dzieci pozbawionych opieki oraz
cztery placówki  typu rodzinnego,  czyli  cztery rodzinne domy dziecka dysponujące łącznie
trzydziestoma dwoma miejscami. Tutaj koszty funkcjonowania to blisko cztery miliony dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych. Warto podkreślić, iż dziewięćdziesięciu jeden wychowanków rodzin
zastępczych  i  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  zostało  objętych  pomocą  w  ramach
procesu  usamodzielnienia.  W  odniesieniu  do  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  bardzo
istotnego  znaczenia  nabiera  konieczność  osiągnięcia  standardów  organizacji  placówek
opiekuńczo-wychowawczych w terminie do 31 grudnia 2020 roku. Szanowni Państwo, my o
tym wspominamy, tutaj chcę bardzo mocno podkreślić, bo te działania także mają istotny
charakter i będą miały wpływ na chociażby wydatki budżetowe w latach następnych. Po prostu
musimy zgodnie z tymi standardami stworzyć zamiast w tej chwili właściwie jednej placówki,
która ma, znaczy właściwie ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w skład którego wchodzą
placówka interwencyjna i resocjalizacyjna, cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze, gdzie
będzie nie więcej niż czternastu wychowanków. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, właściwie jest to
jeden ośrodek, gdzie są dwie placówki. Należy również zaznaczyć rolę organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej, jak i podkreślić i zaznaczyć, jakim jest Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
odpowiedzialny  między  innymi  za  udzielanie  pomocy  rodzinom  zastępczym,  udzielanie
wsparcia  pełnoletnim  wychowankom  rodzin  zastępczych  oraz  pozyskiwanie  i  szkolenie
kandydatów  do  pełnienia  roli  rodziny  zastępczej,  bo  tutaj  chcemy,  żeby  takich  rodzin
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zastępczych było jak najwięcej, żeby dzieci mogły funkcjonować w środowisku jak najbardziej
przypominającym po prostu normalną rodzinę.  W roku ubiegłym koordynatorzy rodzinnej
pieczy zastępczej objęli pomocą sto cztery rodziny zastępcze. Dziękuję raz jeszcze, bo mam
świadomość, że to jest bardzo odpowiedzialna, ale też bardzo, bardzo potrzebna praca wieluset
ludzi zaangażowanych właśnie w proces opieki nad rodziną, proces opieki także nad dziećmi w
naszym mieście. Bardzo dziękuję.”                      
  
Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję, Panie
Prezydencie. Ja też osobiście dołączam się do tych życzeń i dziękuję Pani Dyrektor za ogromną
pracę, którą Pani wykonuje. Serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich radnych. Nie ma pytań,
prawda? Nie ma. Prosimy o możliwość głosowania nad tym materiałem. Przystępujemy do
głosowania za, przeciw i kto się wstrzymuje. Głosujemy.”  
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „20 głosów jest za,
czyli  jednogłośnie.  Dziękuję  za  głosowanie.  Jeszcze  raz  dziękuję,  Pani  Dyrektor.  Proszę
Państwa, macie przed sobą projekt uchwały, o którym była dyskusja, którą dyskusję wywołał
Pan Przewodniczący Hetkowski. Mam pytanie do Pana Przewodniczącego: Marku, czy prosimy
o przerwę? Chciałbyś omówić ten temat na komisji? Bardzo proszę. Ale ja muszę to jakoś tu
uporządkować. Teraz proszę bardzo. Zgłoś się najpierw. Jeszcze raz proszę. Ja udzielam głosu.
To zapraszamy Cię do mównicy.”    

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Markowi Krysztofiakowi. 

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący, ja myślę, że w tej sytuacji
takie dziesięciominutowe krótkie posiedzenie Komisji Edukacji oczywiście i zapraszamy Wydział
Edukacji, żeby doprecyzować tą uchwałę. To dosłownie dziesięć minut maksimum wystarczy.
Zapraszam...”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę Państwa,
ogłaszam przerwę.”

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „… członków Komisji Edukacji do sali 206.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „… do sali  206.
Mamy 12.10, 12.25 jesteśmy wszyscy. Zapraszam o 12.25.”

Obrady zostały wznowione o godz. 12.27.

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Otwieram obrady
XLIII Sesji Rady Miasta po przerwie. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Marka Krysztofiaka
o udzielenie  nam wyjaśnień dotyczących  tego  projektu  uchwały,  który  był  omawiany na
spotkaniu.” 

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Markowi Krysztofiakowi. 

Pan  Radny  Marek  Krysztofiak  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Komisja Edukacji upoważniła mnie do krótkiego wystąpienia
i poinformowania, że projekt uchwały uznający tą klasę VI d z możliwością pozostania w Szkole
Podstawowej 22 uzyskał akceptację. Jednogłośnie żeśmy przegłosowali, że ta klasa zostaje,
czyli jesteśmy niejako za tym co proponują rodzice, ale równocześnie informuję, że jest to
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jedyny taki przypadek, który zaistniał, gdyż ze względów prawnych nie ma możliwości już
procedowania podobnie w kwietniu, tu uprzedzając niejako działania ewentualnie innych klas,
innych rodziców, że z przyczyn głównie prawnych, ale również, żeby nie burzyć struktury szkół
w Płocku wypracowanej już rok temu, więcej tego typu nie będziemy procedować uchwał.
Dziękuję bardzo. (niezrozumiałe głosy z sali)”    

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „To  jest  to,  co
wspominał  Pan  Przewodniczący  Hetkowski  wtedy,  kiedy  zwracał  się  do  nas  z  prośbą  o
wprowadzenie  tego  projektu  uchwały,  że  to  jest  ostatni  i  jeszcze  raz  ostatni  termin,  co
potwierdził  Pan  Przewodniczący.  Chciałbym,  żeby  to  wybrzmiało  i  żebyście  Państwo  w
dyskusjach, które zapewne jeszcze będą na temat różnych ruchów, w sposób zdecydowany
przekazywali rodzicom oraz dyrektorom szkoły. Dziękuję bardzo. To jesteśmy w takim razie
zobowiązani do wprowadzenia tego projektu uchwały. Proszę Państwa, zaproponuję, żebyśmy
ten druk bez numeru, ale wiadomo w jakiej sprawie – w sprawie uchwały numer 485 i dalej
ten tytuł umieścili na końcu dzisiejszych naszych obrad w pierwszej części, a więc żeby to był
druk  o  numerze,  kolejnym numerze  piętnastym.  Bardzo  proszę,  żebyście  Państwo  sobie
zapisali, a Panowie z działu technicznego, żeby także pamiętali, że to jest druk po druku numer
769, który wprowadził na początku sesji Pan Przewodniczący. Więc mamy uporządkowaną tą
część. Jesteśmy po spotkaniu komisji. Prowadzimy, proszę Państwa, dalej obrady. Kolejny
punkt… (niezrozumiałe głosy z sali) Aha, wprowadzenie, tak, przepraszam bardzo, zapędziłem
się. Prosimy o możliwość przegłosowania wprowadzenia tej uchwały w miejscu, które już
określiliśmy. Bardzo prosimy. Mamy możliwość. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał?
Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę. (niezrozumiały głos z sali) Ale na pewno była
koleżanka za. To co, prosimy o reasumpcję? (niezrozumiały głos z sali) Panie Przewodniczący!
Dobrze,  spróbujemy  jeszcze  raz,  tak  że  i  Pan  Przewodniczący  będzie  miał  satysfakcję
wprowadzenia  tego  punktu.  Proszę  Państwa,  cofamy się,  prosimy ponownie  o  możliwość
głosowania. Nie mamy jeszcze. Mamy. Głosujemy kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał
wprowadzeniu.  Wszyscy?  (niezrozumiały  głos  z  sali)  To  już  trudno,  Pani  Przewodnicząca.
Proszę o wyniki.” 
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0  
Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „21  na  tak.
Jednogłośnie wprowadziliśmy projekt uchwały i tak jak wspomniałem będzie to kolejny numer
piętnasty. (Pani Radna Wioletta Kulpa poprosiła o wpisanie do protokołu swojego głosu za
wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad.) Tak, prosimy o wpisanie do protokołu,
że  Pani  Przewodnicząca…  (niezrozumiały  głos  z  sali)  Panie  Janie,  bardzo  prosimy,  dział
techniczny, o zwrócenie uwagi – tablet Pani Radnej nie pracuje właściwie. A z głosem przed
przerwą, jak Państwo pamiętacie, to nie była moja wina, to był błąd techniczny, że nie mogłem
udzielić Markowi głosu. Dobrze. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt: przyjęcie protokołu z obrad
XLII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 22.02.2018 roku.(...)”    

Ad. pkt 6  
     
Pod głosowanie został poddany protokół z obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka, która
odbyła się w dniu 22 lutego 2018 roku. 
Do protokołu nie zgłoszono uwag.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Protokół nr XLII/2017 z obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty.
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Ad. pkt 7  

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę Państwa,
przechodzimy do realizowania pierwszego etapu – dyskusja i zgłaszanie wniosków. Pozwolicie
Państwo, że tak jak zwykle punkt pierwszy i drugi będziemy procedować jednocześnie, a więc
zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej, jest to druk 767 oraz Uchwałę Budżetową zawartą
na druku 768. Proszę o pytania, jeżeli są.(...)” 

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach: 

1. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy–Miasto  Płock  na  lata
2018-2039 (druk nr 767),

oraz
2. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2018  (druk  nr

768),

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 767 stanowi załącznik
nr 11 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 768 stanowi załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu. 

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej Darii
Domosławskiej. 

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Szanowni Państwo, z mojej strony pytania nie
będzie,  natomiast  podziękowania.  Dziękuję  serdecznie  w  imieniu  mieszkańców,  rady
mieszkańców osiedla oraz wszystkich radnych, którzy od wielu lat...”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Bardzo wielu.”

Pani  Radna  Daria  Domosławska  powiedziała:  „…starali  się  o  to,  aby  nareszcie  ulica
Kredytowa przeszła gruntowny remont. Dziękuję za zabezpieczenie pięćdziesięciu tysięcy na
projekt oraz dwóch milionów na realizację projektu. Również wiążę z takim gestem nadzieję,
że  niebawem  takie  same  podziękowania  będę  mogła  mogła  składać  w  imieniu  Rady
Mieszkańców Osiedla „Winiary”. Chodzi o ulicę Maszewską oraz o ulicę Graniczną. Dziękuję
bardzo.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Kolejne pytania, zapytania. Rozumiem, że nie ma.”

3. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk
nr 756),

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kolejny punkt, trzeci
– projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w
Płocku, druk 756. Najdroższy hotel w Płocku. Przepraszam za tę uwagę, ale trudno tego nie
powiedzieć. Czy są pytania? Nie ma. Dziękuję bardzo.(...)” 
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4. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia
na  nie  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych na rok 2018 (druk nr 757),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 757. 

5. zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock
na  zadania  celu  publicznego  związanego  z  tworzeniem  warunków dla
rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (druk nr 758),

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Tu chyba była
jakaś sugestia, prawda. Nie ma Pana Sekretarza, więc ja sobie pozwolę o… (niezrozumiały głos
z  sali)  Nie  ma,  nie  ma,  nie  tego  Sekretarza  Panie  Prezydencie.  Pan  Marcin  Werner
Przewodniczący  Płockiej  Delegatury  Polskiego  Związku  Działkowców  -  chyba  dobrze
przeczytałem – prosił o, tak, prosił o zabranie głosu? Czy jest Pan? Jest. Proszę Państwa,
przegłosujemy  możliwość  udzielenia  głosu  Panu  Marcinowi.  Bardzo  prosimy  o  możliwość
głosowania. (obsługa sali: „Przepraszam, co głosujemy?”) Proszę? (obsługa sali: „Co teraz
będzie  głosowane?”)  Dziękujemy  bardzo,  czekamy.  (obsługa  sali:  „Ale  co  głosujemy?)
Udzielenie głosu. Pomimo chrypy chyba mnie słychać. (obsługa sali: „Udzielamy głosu komu?”)
Pan Marcin Werner. Już możemy głosować. Głosujemy za, przeciw, kto się wstrzymuje. Prosimy
bardzo. Wynik.”
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0     
Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Wynik  –
jednogłośnie, 20 głosów było za. Za chwileczkę Panu udzielimy głosu. Proszę tu bliżej. Prosimy
usiąść. Prosiła o głos Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał  głos  Pani  Radnej
Wioletcie Kulpie. 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Ja oczywiście bardzo się cieszę i
chciałabym w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości wyrazić zadowolenie, że powstał
taki projekt uchwały z racji tego wcześniejszego nieporozumienia, można tak określić, jeśli
chodzi o budżet obywatelski i możliwości składania przez ROD wniosku do budżetu miasta
Płocka. Tylko, jeśli chodzi o ten projekt uchwały to z tego co wiem mamy zagwarantowane
dwieście tysięcy złotych i jest oczywiście informacja o tym, że dotacja nie może być większa
niż trzydzieści tysięcy złotych dla jednego ROD i niestety nie częściej niż raz na trzy lata dla
danego ogrodu działkowego.  I  stąd  mam takie  pytanie,  czy  nie  moglibyśmy jeszcze  się
zastanowić na temat zlikwidowania tego okresu trzech lat i ewentualnie zwiększenia te środki
jednorazowe dla jednego ogrodu działkowego. I mam pytanie, czy ta kwota dwustu tysięcy
złotych  będzie  wystarczająca,  jeśli  chodzi  o  wydatkowanie  środków  na  rodzinne  ogrody
działkowe. Dziękuję.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Kolejna osoba – Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, bardzo proszę.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Tomaszowi Kominkowi. 

Pan  Radny  Tomasz  Kominek  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Państwo Radni!  Szanowni  Goście!  Drodzy Prezesi  ogrodów działkowych,  ci  reprezentujący
miasto Płock oraz Drogi Prezesie reprezentujący Mazowsze, jeżeli chodzi o ogrody działkowe
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wraz z flagą, która widzimy. W imieniu całego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego
chciałbym serdecznie podziękować, po pierwsze, Prezydentowi Piotrowi Dyśkiewiczowi oraz
Wydziałowi Kształtowania Środowiska za przygotowanie tego projektu uchwały, a nieobecnemu
Prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu za akceptację tego pomysłu. Omawiana uchwała to
efekt,  patrząc  na  Pana  Prezesa,  wielu  godzin  rozmów  i  dobrej  współpracy  z  płockimi
działkowcami, na czele – jeszcze raz tu powiem – z Panem Marcinem Wernerem, Kierownikiem
Płockiej Delegatury Polskiego Związku Działkowców oraz wszystkimi prezesami poszczególnych
płockich ROD, których gościmy na naszej sali. Program ten jest na dziś skrojony na miarę i
odpowiada na realne problemy działkowców, a jednocześnie nie jest przesadnie kosztowny dla
budżetu  Płocka.  Dotacje  przeznaczone  są  wyłącznie  dla  ogrodów o uregulowanym stanie
prawnym gruntów, co miejmy nadzieję przyspieszy również te procesy, które często ciągną się
latami. Do tej pory nie było w Płocku i chyba na Mazowszu również takiego projektu uchwały
oraz innego żadnego narzędzia, które pozwalałoby na wsparcie finansowe rodzinnych ogrodów
działkowych, a warto w tym miejscu przypomnieć, że jest ich w Płocku dwadzieścia jeden, a
przeliczając na te ogródki działkowe, zacne ogródki działkowe, mamy cztery tysiące sześćset
pięćdziesiąt takich ogródków. Miasto na co dzień nie ponosi żadnych kosztów utrzymywania
wspomnianych  ROD.  Całość  utrzymania  działek  jest  obowiązkiem  samych  działkowców.
Notabene  jest  to  doskonały  przykład  samorządności  i  dobrze  działającej  wspólnoty.
Jednocześnie miasto czerpie korzyści z istnienia ROD w naszym mieście, bo ogrody stanowią
naturalne zielone płuca naszego miasta, a zanieczyszczenie powietrza to jeden przecież z
głównych  problemów społecznych  w  naszym mieście,  to  wszyscy  sobie  zdajemy  sprawę
znajdujący się na tej sali. Działkowcy dokonują nasadzeń, dbają o roślinność i otoczenie swoich
oczywiście  działek.  Żeby  jednak  ROD  w  Płocku  mogły  się  dalej  rozwijać  i  spokojnie
funkcjonować trzeba zainwestować w infrastrukturę. Każdy z ROD ma swoje problemy w tym
zakresie. Jedne zmagają się z brakiem dostatecznego oświetlenia, inne z nieodpowiednim
odwodnieniem działek, czy brakiem sieci wodociągowej. W czasach, gdy w wielu miastach
deweloperzy  i  inni  inwestorzy  bardzo  często  celowo  doprowadzają  do  upadku  ROD,
chcielibyśmy pokazać zupełnie  inne podejście,  przede wszystkim szacunek do tej  pięknej
tradycji  i  pracy wielu pokoleń płocczan zaangażowanych w pielęgnowanie swoich działek.
Chcielibyśmy, aby zamiast na problemach z infrastrukturą mogli się działkowcy skupić na
dalszym uprawianiu swoich drzewek, kwiatów, trawników i warzyw. I mamy również głęboką
nadzieję i  wierzymy w to,  że naszym przykładem pójdą inne samorządy,  a Płock będzie
stanowił  bardzo  dobry  wzór  współpracy  z  działkowcami.  Dlatego  też  prosimy  wszystkich
radnych oczywiście o poparcie, bo warto. Dziękuję serdecznie.”           

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję, Panie
Przewodniczący. Pan Prezydent chciałby zabrać głos, prawda? Proszę bardzo.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Piotrowi
Dyśkiewiczowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

Pan Piotr  Dyśkiewicz Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję.
Odpowiadając Pani Przewodniczącej – te dwieście tysięcy to jest optymalna kwota, którą
możemy wygospodarować w tej chwili, jeżeli chodzi o budżet, na zabezpieczenie tego zadania.
Natomiast,  jeżeli  chodzi  o  ten  zapis,  który  przytoczyła  Pani  Przewodnicząca,  dotyczący
udzielania dotacji nie częściej niż raz na trzy lata – ponieważ tak jak tutaj Przewodniczący
Kominek  wspomniał  mamy  dwadzieścia  jeden  ogrodów  działkowych,  chodzi  o  to,  żeby
zwiększyć szansę na to, aby każdy z tych ogrodów działkowych miał szansę, aby uzyskać taką
dotację. Ja myślę, bo jest Pan Prezes Werner, za chwilę zapewne potwierdzi, te wszystkie
zapisy  dotyczące  obwarowań  ale  również  wysokości  kwoty  dotacji,  były  konsultowane  z
działkowcami i one zostały przyjęte. Myślę, że jeżeli Państwo będziecie mieli taką wolę do
zwiększenia tej kwoty, to Pan Prezes nie będzie miał nic naprzeciwko. Dziękuję.”            
      
Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję, Panie
Prezydencie. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Leszek Latarski, proszę bardzo.”
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Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Leszkowi Latarskiemu. 

Pan  Radny  Leszek  Latarski powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Szanowni Działkowcy! Szanowni Radni! Bardzo się cieszę, że w dzisiejszym dniu podejmiemy
tą uchwałę. Chcę powiedzieć, że o tą uchwałę zabiegaliśmy również my. Mam na myśli kolegę
Artura Krasa. Właśnie z nim uczestniczyliśmy na spotkaniu w ogrodach Żwirki i Wigury. Było to
walne, kiedy ten ogród wystąpił właśnie o pieniążki na poprawę wizerunku związaną z tym, że
podczas przebudowy ulicy Bielskiej nastąpiły… odkryto płot, który już ma długą historię, ogród
nie był w stanie tego sfinansować, więc udaliśmy się do Pana Prezydenta. Pan Prezydent
myślę, że potwierdzi. Było to jeszcze w czerwcu. Gdy inni kibicowali domowi działkowca ci
działkowcy, których ja akurat znam, byli właśnie za taką ustawą, za którą dziękuję.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, bardzo prosimy. Pan Przewodniczący Marcin Werner.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Marcinowi
Wernerowi Przewodniczącemu Płockiej Delegatury Polskiego Związku Działkowców.

Pan  Marcin  Werner  Przewodniczący  Płockiej  Delegatury  Polskiego  Związku  Działkowców
powiedział: „Szanowny Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowne Panie, Szanowni
Panowie Radni! Drodzy Przyjaciele Działkowcy! Powiem szczerze, że tak słucham, to wszyscy
Państwo wiecie w ogóle o wszystkich problemach na ogrodach, bardzo się cieszę. To rozumiem
gwarantuje, że chcecie nam pomóc poprzez przyjęcie uchwały. Ale tak na poważnie chciałbym
bardzo serdecznie podziękować za pochylenie się nad problemami ogrodów działkowych. Tak
jak tutaj Pan Tomasz Kominek mówił, że na różnych ogrodach są różne problemy – tak, są. I
za  tą  uchwałą  dzisiejszą  bardzo  serdecznie  pragnę  podziękować  wszystkim,  którzy  w
mniejszym czy  w większym stopniu  się  do  niej  przyłączyli.  Szczególne  podziękowania  w
imieniu działkowców chciałbym skierować na ręce Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego
za akceptację,  Panu Prezydentowi  Piotrowi  Dyśkiewiczowi  za współpracę z  nami przy tej
uchwale i nie tylko przy tej uchwale, Panom Radnym – Panu Tomaszowi Kominkowi i Michałowi
Sosnowskiemu za nieocenioną pomoc nie tylko przy tej uchwale. Szanowni Państwo, dzięki
Wam, bo już ogólnie mówię, pozwoliliście nam byśmy byli wyłączeni spod uchwały śmieciowej,
która dla nas była bardzo dużym obciążeniem finansowym. Dziękuję w tym miejscu Państwu
za decyzję, że mogliśmy być odłączeni. Dziękuję, proszę Państwa, za możliwość – tu Panu
Prezydentowi również – za to, że mogliśmy wystartować w tegorocznym...  w ubiegłorocznej
edycji  budżetu  obywatelskiego  i  wreszcie  za  dzisiejszą  uchwałę.  Proszę  Państwa,  żeby
zrozumieć – tak żartobliwie powiem – jak to jest być działkowcem, czyli kto to jest działkowiec,
jak się czuje działkowiec, to jest takie powiedzenie między nami tutaj działkowcami, że jeżeli
chcesz być szczęśliwy kilka chwil, to napij się wina, jeżeli chcesz być szczęśliwy kilka lat to się
ożeń, natomiast jeśli chcesz być szczęśliwy całe życie zostań działkowcem. Dlatego zapraszam
na ogrody. Dziękuję jeszcze raz za wszystko, również Panu Prezesowi Okręgu Mazowieckiego,
który specjalnie z Warszawy dzisiaj przyjechał, bo nie mógł uwierzyć, że Płock wreszcie pochylił
się nad sprawami działkowców. Jesteście Państwo pierwszym miastem na Mazowszu, które
taką uchwałę podejmuje. Jestem z tego dumny. Dziękuję.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Pan Prezydent.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Goście, zwłaszcza działkowcy! Znaczy miło słuchać tych wszystkich
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słów. Cieszę się, że tego rodzaju uchwała trafia tak bardzo w oczekiwania społeczne. Muszę
Państwu powiedzieć, że powinienem trochę uderzyć się w piersi, bo tu chciałbym przywołać
nazwisko  człowieka,  którego  nie  ma  już  razem z  nami,  a  z  którym ja  jako  prezydent
rozpocząłem  dyskusję  na  temat  tej  uchwały,  bo  to  jeszcze  z  Panem  Wiceprezydentem
Dariuszem  Ciarkowskim  o  tej  uchwale  rozmawialiśmy.  I  wówczas  były  pierwsze  takie
przymiarki i rozmowy, no niestety śmierć Pana Wiceprezydenta w pewien sposób przerwała
tego rodzaju proces. Później tyle spraw, które gdzieś tam w mieście funkcjonują sprawiły, że
ten pomysł gdzieś tam utknął. I rzeczywiście mam świadomość, bo dosyć często i z samymi
działkowcami i mogę to potwierdzić, z radnymi, bo i Leszek Latarski, i Artur Kras, i Tomasz
Kominek  przychodzili  do  mnie  i  rozmawialiśmy  na  temat  różnych  problemów generalnie
działkowców, bo tutaj gdzieś woda, tu prąd, tutaj kwestia ogrodzenia i szukaliśmy formuły jak
miasto może pomóc. I rzeczywiście pojawił się pomysł z jednej strony, który gdzieś już jest
bodajże, Panie Wiceprezydencie, w Elblągu, nie, taka uchwała jest, w Elblągu, poszukaliśmy i
jest taka uchwała i rzeczywiście przy współpracy z Państwem Radnymi, zwłaszcza w kontekście
tego, że był ten pomysł w budżecie obywatelskim domu działkowca, który byłby zlokalizowany
na jednej de facto… przy jednym ogrodzie, mogliby korzystać wszyscy, ale jednak tylko na
jednym ogrodzie, a tutaj tego rodzaju uchwała w takiej formule wychodzi naprzeciw – jestem
przekonany – dużo większej ilości ogrodów działkowych i pozwoli być może rozwiązać te nie
jakieś tam ogromne problemy warte miliony złotych, ale czasami rzeczywiście, gdzie jest kilka
czy kilkanaście tysięcy potrzebne, by poprawić estetykę ogrodzenia, postawić jedną czy dwie
latarnie, czy w końcu doprowadzić gdzieś wodę na przykład, wodociąg. I na takich samych
zasadach na jakich między innymi dzisiaj pewnie będziemy o tym rozmawiać Wiceprezydent
Jacek Terebus dzieli środki razem z komisją na wsparcie obiektów zabytkowych znajdujących
się w strefie zabytkowej, tak podobny proces, podobny mechanizm został przygotowany przez
Prezydenta Dyśkiewicza razem z Panią Dyrektor Mają Syską-Żelechowską i całym pionem i w
efekcie dzisiaj jest ta uchwała, która bardzo się cieszę tak bardzo pozytywnie jest przyjęta i
przez  Państwa  Radnych  i  przez  działkowców,  a  oczywiście  ona  pozwoli  nam  później,
współpracując razem, poprawić  komfort,  jakość funkcjonowania wszystkich tych,  którzy z
ogrodów działkowych po prostu korzystają. Tak że jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za
zaangażowanie przy przygotowywaniu tego projektu. Dziękuję.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Możemy przejść o kolejnego punktu.(...)”      

6. wskazania  uczniom  oddziału  klasy  VI  c  Szkoły  Podstawowej  nr  12  w
Płocku miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII
(druk nr 759),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 759.

7. przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy-Miasto  Płock  w
roku 2018” (druk nr 760),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 760.

8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
na terenie  Miasta  Płocka,  których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina-Miasto  Płocka,  udostępnionych  dla  operatorów  i  przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 761), 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 761.
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9. wstępnej  lokalizacji  przystanków  komunikacyjnych  na  terenie  miasta
Płocka (druk nr 762),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 762.

10.określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi (druk nr 763),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 763.

11.podziału miasta Płocka na okręgi wyborcze (druk nr 764),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 764. 

12.przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 765), 

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał  głos  Pani  Radnej
Wioletcie Kulpie. 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Znaczy mówię  o nieruchomości,
której nie ma w tabeli, aczkolwiek, jeśli mówimy o stanie zabytków, to jest to bardzo istotna
kwestia. Chciałabym poruszyć budynek, kamienicę dwustuletnią, mieszczącą się przy ulicy plac
Obrońców Warszawy 1. To jest bardzo ważny budynek. W nim urodził się Pan Lachman i
mieszkał przez pewien czas.  Od ponad roku mieszkańcy czekają na wpięcie ogrzewania,
centralne  ogrzewanie,  ponieważ  zapłacili  za  to  około  stu  tysięcy  złotych,  na  swój  koszt
oczywiście, miasto dało im dofinansowanie za to, że zlikwidowali piece - bo tam jest dziewięć
lokali w tym budynku – osiemnaście tysięcy złotych, a oni dołożyli resztę tych środków do tej
puli stu tysięcy złotych. Problem polega na tym, że Państwa wydział merytoryczny nie zgadza
się na podpisanie decyzji o zaakceptowaniu projektu technicznego i przyłącza tej sieci c.o. z
uwagi na fakt, że toczy się jakieś postępowanie związane z samowolą budowlaną, wykonanej
dwadzieścia lat temu tak zwanej przybudówki. I ja czegoś nie rozumiem, bo już tak powiem
kolokwialnie: co ma piernik do wiatraka. Mówimy o budynku dwustuletnim, który w tej chwili
niszczeje, odpada tynk z powodu tego, że weszła wilgoć i grzyb, bo nie ma tam ogrzewania.
Zamieszkują tam dwie albo trzy rodziny z tych dziewięciu lokali,  bo część się po prostu
wyprowadziło. Tam jest też chyba na parterze notariusz, jak się nie mylę. Natomiast sytuacja
jest taka, że ci Państwo ogrzewają się zwykłym piecykiem elektrycznym, mając dwójkę małych
dzieci i na utrzymaniu dwie starsze osoby chore na astmę. Więc ja bym proponowała, żebyście
Państwo  pomimo  wszystko  wyrazili  zgodę  na  przyłącze  tej  sieci  c.o.  pomimo  faktu,  że
dwadzieścia lat temu ktoś popełnił błąd i nie wyraził jakby opinii kompetentnego wydziału
urzędu miasta czy też konserwatora zabytków, mógł czy nie mógł pobudować tą przybudówkę.
Najważniejszy jest w tej chwili stan tego budynku i co się z nim dzieje. I bardzo bym prosiła,
żebyście Państwo przyjrzeli się tej kwestii, bo to jest bardzo istotne z punktu widzenia dbania o
nasze zabytki. Dziękuję.”   

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję  Pani
Przewodniczącej. Pan Prezydent, proszę.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Wiceprezydentowi Miasta Płocka. 
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Pan  Jacek  Terebus Wiceprezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!
Szanowni Państwo Radni! Najistotniejsze jest przestrzeganie prawa. To nie jest tak, że ktoś
dwadzieścia lat popełnił samowolę budowlaną a my możemy ją w prosty sposób zalegalizować,
natomiast sprawa nie sięga tylko dwudziestu lat. Natomiast co do szczegółów tej sprawy
poproszę Panią Dyrektor Anetę Pomianowską-Molak o odpowiedzenie na to pytanie.”

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Żebyśmy  się  dobrze  zrozumieli,  mogę  coś
uzupełnić?  Przepraszam.  Bo  chyba  Pan  Prezydent  mnie  źle  zrozumiał.  Mi  nie  chodzi  o
zalegalizowanie samowoli budowlanej. W ogóle Pan nie zrozumiał intencji mojej wypowiedzi.
Chodzi  o  to,  żeby nie  legalizować samowoli  budowlanej,  oczywiście  działajcie  Państwo w
granicach prawa i na podstawie prawa, ale nie wolno pozwolić na to, żeby w ogóle nie było
jakiegokolwiek ogrzewania w tym budynku poza piecykiem elektrycznym, który w tej chwili
jest tam wykorzystywany i Państwo zezwalacie na to, że w tej chwili ten budynek się rujnuje,
pomimo że ludzie włożyli środki finansowe zarówno w jego odrestaurowanie, bo on został,
elewacja przeżyła lifting, natomiast nie wyrażacie zgody na przyłącze tej sieci c.o., co wpływa
na stan techniczny tego budynku, między innymi na ściany, które w tej chwili mogą się za
chwilkę rozpadać. Mówiłam to w tym kontekście, a nie za chwilkę dostanę łatkę, że jestem za
legalizacją samowoli budowlanej, co jest zupełnie sprzeczne z moją intencją. Dziękuję.”    

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Pani  Dyrektor,
prosimy o udzielenie odpowiedzi.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący  Rady Miasta  Płocka przekazał  głos  Pani  Anecie
Pomianowskiej-Molak Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta. 

Pani Aneta Pomianowska-Molak Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
powiedziała: „Szanowni Państwo! Ta sytuacja jest nam faktycznie znana. Ci Państwo do nas
przychodzili. Przychodzili do nas, ponieważ tam jest konflikt sąsiedzki i ta przybudówka, która
jest pobudowana jest faktycznie samowolą budowlaną z dawnych czasów. Z tym, że przepisy
prawa mówią wyraźnie - my nie możemy wydać pozwolenia na budowę na tą samą działkę,
jeśli toczy się inne postępowanie przed innym organem. Prosiliśmy tych Państwa, żeby nie
składali sami na siebie doniesienia do powiatowego inspektora nadzoru o rozbiórkę tej oficyny,
najpierw uzyskają u nas pozwolenie na budowę, na tą sieć gazowniczą, jednak ci Państwo w
tym konflikcie, który w tym budynku istnieje, byli tak daleko, zaszli tak daleko, że zgłosili sami
na siebie, sami donieśli do powiatowego inspektora a potem do nas wystąpili o pozwolenie. My
nie mamy możliwości teraz prawnej wydania tym Państwu pozwolenia. Prosiliśmy ich, żeby
wycofali z powiatowego inspektoratu swój wniosek, nie zrobili tego. Niestety musimy poczekać
aż  skończy  się  postępowanie  przez  powiatowym  inspektorem  i  dopiero  wtedy  wydamy
pozwolenie. Taka jest sytuacja teraz prawna niestety.”           

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Są
kolejne uwagi? Bardzo proszę.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał  głos  Pani  Radnej
Wioletcie Kulpie. 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Nie wiem, czy rzeczywiście w przypadku zabytków
nie można, w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków nie można zastąpić jakoś
tego zapisu o którym Pani mówi wyłomem, bo tak naprawdę my powinniśmy dbać przede
wszystkim o stan techniczny tego budynku. Natomiast mam pytanie, czy urząd miasta podjął
się jakichkolwiek mediacji między tymi mieszkańcami po to, żeby właśnie wyeliminować taką
sytuację, aby jak najszybciej ogrzewać ten budynek? A jeśli nie, to ja w takim razie deklaruję
się, że chcę się podjąć tych mediacji. Nie wiem, czy Państwo chcecie w tym uczestniczyć, czy
nie, ale mnie zależy na tym stanie technicznym tego budynku i ja bardzo chętnie podejmę się
takich mediacji. Dziękuję.”
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Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Prezydent?
Proszę bardzo.”

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Wiceprezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Jacek Terebus Wiceprezydent Miasta Płocka powiedział: „Nie, urząd nie podjął się takich
mediacji. Przedstawiliśmy stan prawny Państwu właścicielom, w jaki sposób należy sytuację, tą
sprawę załatwić, natomiast Państwo nie poczynili żadnych kroków ku temu, żeby było tak jak
powiedziała przed chwilą Pani Dyrektor.”  
       
Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze Państwo chcielibyście do tego projektu uchwały? To bardzo proszę. Pan Radny Piotr
Szpakowicz, proszę bardzo.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Piotrowi Szpakowiczowi. 

Pan Radny Piotr Szpakowicz powiedział: „Tylko trochę się dziwię, bo przyłącze gazowe nie
wymaga pozwolenia na budowę. (z sali Pan  Jacek Terebus Wiceprezydent Miasta Płocka
powiedział: „Budynek zabytkowy, Panie Radny.”) Rozumiem. Dziękuję.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Wydaje mi się, że
wyczerpaliśmy tematykę tego budynku. Możemy przejść do kolejnego punktu.(...)” 

13.zmiany  Uchwały  Nr  612/XXXV/2017  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29
sierpnia 2017 r. ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji
miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji (druk nr 766),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 766.

14.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa –
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Miasto Płock w
sprawie  współpracy  przy  realizacji  inwestycji  pn.  „Przebudowa  ulicy
Wyszogrodzkiej  w ciągu drogi  krajowej  nr  62  na odcinku od ulicy  Armii
Krajowej do granicy miasta Płocka (od km 123+360 do km 126+696) (druk
nr 769),

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Tomaszowi Kolczyńskiemu. 

Pan  Radny  Tomasz  Kolczyński  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!
Chciałbym wyrazić ogromne zadowolenie z tego momentu do którego doszliśmy właśnie, czyli
uzgodnione,  wynegocjowane  z  Generalną  Dyrekcją  porozumienie,  więc  dziękuję  za  to.  I
jednocześnie  chciałbym  się  zapytać  jaki  przewidywalny  jest  termin  podpisania  tego
porozumienia. Dziękuję.”   

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję, Panie
Radny. Kto będzie udzielał odpowiedzi? Pan Prezydent, proszę.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

35



Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowny  Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! To ta radość jest chyba, tak mi się wydaje, nasza
wspólna, bo my od trzech lat rzeczywiście jako miasto zabiegamy z Generalną Dyrekcją, by
dbając  o  interes  miasta  z  jednej  strony  doprowadzić  do  budowy  drugiej  nitki  ulicy
Wyszogrodzkiej, od tego miejsca, gdzie ona się dzisiaj zwęża, do skrzyżowania, właściwie
ronda, które powstanie w Imielnicy. W tym czasie zdążyliśmy całą ulicę Harcerską i prawie całą
Borowicką  zrealizować,  a  druga  nitka  Wyszogrodzkiej  niestety  nie,  z  różnych  powodów
formalnych, przede wszystkim dlatego, że część tych terenów, to jest poza granicami miasta,
część jeszcze w poprzedniej kadencji zostało kupionych przez miasto. Natomiast nie ukrywam,
że to porozumienie przede wszystkim jest potrzebne i realizacja przez Generalną, ponieważ
Generalna Dyrekcja chce na dużo dłuższym odcinku realizować projekt poszerzenia tej drogi
krajowej od Płocka do Wyszogrodu i w efekcie liczymy na to, że będzie po prostu to taniej.
Taniej będzie, jeśli to zrobi Generalna na dużo większym zakresie prac niż gdyby miasto na
swoim  tylko  odcinku  miało  realizować  ten  projekt.  Będziemy  partycypować  zgodnie  z
porozumieniem w tej części, która jest w granicach miasta. Jesteśmy do tego gotowi, bo
wiemy jak ważna z punktu widzenia komunikacji w Płocku, ale także komunikacji między
Płockiem a Słupnem, czy Płockiem a Warszawą jest ta droga wylotowa. Odpowiadając wprost
na pytanie Pana Radnego – w najszybszym możliwym terminie. Znaczy to jest… uchwała Rady
Miasta jest potrzebna i dzisiaj, najdalej jutro, wyślemy informację, że jesteśmy gotowi do
podpisania porozumienia. Mamy informację, ono jest zaakceptowane z obu stron, więc teraz
tylko żeby zgrać terminy. Ja jestem w stanie jutro podpisać to porozumienie. Dziękuję.”          

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję, Panie
Prezydencie. Nie ma pytań.”

15.zmiany uchwały nr 485/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia
2017  r.  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „ I teraz, proszę
Państwa, kolejny punkt i kolejny druk. To jest projekt uchwały, który nie ma jeszcze numeru,
ale jest wprowadzony pod numerem 15 w naszej kolejności, w sprawie  zmiany uchwały nr
485/XXVIII/2017  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  31  stycznia  2017  r.  w  sprawie  projektu
dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju  szkolnego
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Mamy pytania jeszcze do tego projektu? Chyba
wydaje mi się, że nie, bo Pan Przewodniczący przedstawił nam tryb pracy i chyba jest sytuacja
jasna. Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Nie. Dziękuję bardzo. A więc, proszę Państwa,
szczęśliwie  dotrwaliśmy  i  dobrnęliśmy  do  pierwszego  etapu,  pozostaje  nam przejść  bez
przerwy  –  bez  przerwy  -  do  realizacji  drugiego  etapu.  Bardzo  prosimy  Panów  o
przygotowywanie nam w odpowiednim czasie plansz do głosowania. Państwa proszę o chwilę
skupienia.  Nie  mamy  wiele  punktów,  ale  nie  chciałbym,  żebyśmy  co  chwilę  powtarzali
reasumpcję. Jesteśmy gotowi? Panowie z działu technicznego też? Nawet chyba już jest do
głosowania  przygotowane.  Proszę  Państwa,  głosujemy  punkt  pierwszy,  będę  tylko  mówił
numery. (...)”     
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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
2018-2039 (druk nr 767),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 767 (z
autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 13
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 741/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2018-2039 stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

2. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2018  (druk  nr
768),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 768 (z
autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 13
przeciw – 0
wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 742/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku  zmieniająca
Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.

3. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk
nr 756),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 756.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 743/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku stanowi załącznik nr
15 do niniejszego protokołu.

4. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia
na  nie  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych na rok 2018 (druk nr 757),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 757.
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Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 744/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  rok  2018 stanowi
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

5. zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock
na  zadania  celu  publicznego  związanego  z  tworzeniem  warunków dla
rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (druk nr 758),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr  758.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 745/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu
publicznego  związanego  z  tworzeniem  warunków  dla  rozwoju  rodzinnych  ogrodów
działkowych stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

6. wskazania  uczniom  oddziału  klasy  VI  c  Szkoły  Podstawowej  nr  12  w
Płocku miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII
(druk nr 759),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 759.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 746/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
wskazania  uczniom oddziału  klasy  VI  c  Szkoły  Podstawowej  nr  12  w Płocku miejsca
realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII stanowi  załącznik nr 18  do
niniejszego protokołu.

7. przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy-Miasto  Płock  w
roku 2018” (druk nr 760),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 760.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 747/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
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zwierząt  na  terenie  Gminy-Miasto  Płock  w  roku  2018” stanowi  załącznik  nr  19  do
niniejszego protokołu.

8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
na terenie  Miasta  Płocka,  których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina-Miasto  Płocka,  udostępnionych  dla  operatorów  i  przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 761), 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 761.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 748/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Płocka,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płocka, udostępnionych dla
operatorów  i  przewoźników  oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  tych  przystanków
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

9. wstępnej  lokalizacji  przystanków  komunikacyjnych  na  terenie  miasta
Płocka (druk nr 762),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 762.
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 749/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
wstępnej  lokalizacji  przystanków  komunikacyjnych  na  terenie  miasta  Płocka stanowi
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

10.określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi (druk nr 763),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 763.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 750/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

11.podziału miasta Płocka na okręgi wyborcze (druk nr 764),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 764.
Wynik głosowania:
za – 17
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przeciw – 1
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 751/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
podziału  miasta  Płocka  na  okręgi  wyborcze stanowi  załącznik  nr  23  do  niniejszego
protokołu.

12.przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 765), 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 765.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 752/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków stanowi  załącznik  nr  24  do  niniejszego
protokołu.

13.zmiany  Uchwały  Nr  612/XXXV/2017  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29
sierpnia 2017 r. ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji
miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji (druk nr 766),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 766.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 753/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
zmiany  Uchwały  Nr  612/XXXV/2017  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2017  r.
ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalną Strefę
Rewitalizacji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

14.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa –
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Miasto Płock w
sprawie  współpracy  przy  realizacji  inwestycji  pn.  „Przebudowa  ulicy
Wyszogrodzkiej  w ciągu drogi  krajowej  nr  62  na odcinku od ulicy  Armii
Krajowej do granicy miasta Płocka (od km 123+360 do km 126+696) (druk
nr 769),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 769.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 754/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Miasto Płock w sprawie współpracy
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przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr
62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka (od km 123+360 do km
126+696)” stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

15.zmiany uchwały nr 485/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia
2017  r.  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe.

Pod głosowanie poddany został ww. projekt uchwały.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 755/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały nr 485/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 r. w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego  wprowadzonego  ustawą  –  Prawo  oświatowe stanowi  załącznik  nr  27  do
niniejszego protokołu.

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Dobrnęliśmy do
końca  realizacji  drugiego  etapu.  Punkt  ósmy.  Bardzo  Pana  Prezydenta  prosimy  o
przedstawienie sprawozdania.”

Ad. pkt 8

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy między
sesjami za okres od 23.02.2018 roku do 21.03.2018 roku. 
Poinformował, że: 

• wraz z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka był
obecny na uroczystości z okazji Dnia Kobiet, przygotowanej przez Radę Seniorów
oraz Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych dla środowiska seniorów,

• uczestniczył w uroczystym otwarciu pracowni  położniczo-ginekologicznej - części
Centrum  Symulacji  Medycznej  w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej  w
Płocku,

• wziął udział w roboczej naradzie dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych
(wspólnie  z  Panem  Romanem  Siemiątkowskim  Zastępcą  Prezydenta  Miasta
Płocka),

• uczestniczył w akcji czytania Fredry w związku z obchodami jubileuszu 50-lecia
Płockiego  Towarzystwa  Przyjaciół  Teatru  (wspólnie  z  Panem  Romanem
Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka),

• wziął  udział  w odprawie rocznej w Komendzie Miejskiej  Policji  podsumowującej
stan  bezpieczeństwa  w  mieście  (w  odprawie  brał  udział  Pan  Tomasz  Michułka
Komendant Wojewódzki Policji), 

• uczestniczył w spotkaniu Płockich Amazonek z mieszkańcami,
• był  obecny  na  otwarciu  konferencji  zorganizowanej  wspólnie  przez  Miejskie

Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekę Publiczną w Płocku
„Nie ma dzieci, są ludzie”. Socjalizacja dziecka w kontekście jego praw, edukacji
włączającej ideę wolontariatu. (w konferencji brał udział Rzecznik Praw Dziecka),
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• spotkał się z mieszkańcami między innymi Rady Mieszkańców Osiedla „Radziwie”,
• uczestniczył w spotkaniu z Płockim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą

Alzheimera,  gdzie  między  innymi  odebrał  podziękowanie  za  wsparcie  w  akcji
Gazety Wyborczej Choinka Dobroczyńców,

• wziął udział w posiedzeniu Płockiej Rady Gospodarczej, przygotowanej przez Pana
Jacka  Terebusa  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  i  jego  zespół;  rozmowy
dotyczyły między innymi strategii rozwoju miasta,

• był obecny na spotkaniu wielkanocnym z seniorami w Filii nr 8 Książnicy Płockiej,
• wręczał medale za długoletnie pożycie małżeńskie w Urzędzie Stanu Cywilnego,
• wraz  z  Panem  Jackiem  Terebusem  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  i  jego

zespołem spotkał się z przedstawicielami UNITAR - CIFAL,
• w ramach projektu pn. „Z urzędem na Ty” spotykał się z młodzieżą z płockich

szkół ponadgimnazjalnych,
• przyjmował interesantów (interesantów przyjmowali również Zastępcy Prezydenta

Miasta Płocka);

Pan   Roman Siemiątkowski   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• poza  ww.  spotkaniami  uczestniczył  w  naradzie  zorganizowanej  przez  Związek

Nauczycielstwa Polskiego;

Pan   Piotr Dyśkiewicz   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• brał udział w konferencji w Warszawie pt: Kongres Czystego Powietrza,
• 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:
• brał udział w posiedzeniu zespołu energii i klimatu,
• spotykał się z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Gminą Miasto Płock,
• brał udział w komisji dotyczącej przyznawania dotacji na zabytki,
• uczestniczył w spotkaniu dotyczącym Strategii Rozwoju Miasta Płocka,
• uczestniczył w posiedzeniu Kapituły w sprawie Nagrody Gospodarczej Prezydenta

Miasta Płocka,
• spotykał się z mieszkańcami Płocka w sprawie prowadzonych oraz planowanych

inwestycji i remontów na terenie miasta.

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Macie  Państwo Radni  pytania  do Pana Prezydenta?  Nie.  Dziękuję  bardzo.  Kolejny  punkt:
sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami. Bardzo proszę
Panie Przewodniczący, proszę o przedstawienie.”

Ad. pkt 9

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Arturowi
Jaroszewskiemu Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka. 

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,
• 3 marca 2018 roku brał  udział  w Płockiej  Szopce w Teatrze Dramatycznym w

Płocku,
• 5  marca  2018  roku  uczestniczył  w  spotkaniu  Rady  Mieszkańców  Osiedla

„Podolszyce Północ” na zaproszenie Przewodniczącej Rady,
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• 14 marca 2018 roku uczestniczył w Muzeum Żydów Mazowieckich w koncercie
Dylan.pl (koncert zorganizowany był z okazji piątej rocznicy powstania muzeum),

• w dniach 16-18 marca 2018 roku brał udział płockiej katedrze w Festiwalu Muzyki
Jednogłosowej,  

• przyjmował interesantów,
• podpisywał dokumenty i korespondencję,
• brał udział w komisjach merytorycznych Rady Miasta Płocka,
• przygotowywał dzisiejszą sesję Rady Miasta Płocka;

Pan   Tomasz Korga   Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:
• brał udział w sesji Rady Mieszkańców Osiedla „Miodowa”,  
• przyjmował interesantów,
• uczestniczył w posiedzeniach komisji Rady Miasta Płocka;

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, 
• 15 marca 2018 roku uczestniczyła w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, 
• 12  marca  2018  roku  brała  udział  w  konferencji  „Nie  ma  dzieci,  są  ludzie”.

Socjalizacja  dziecka  w  kontekście  jego  praw,  edukacji  włączającej  i  idei
wolontariatu,  zorganizowanej  przez  Bibliotekę  Pedagogiczną  w  Płocku  oraz
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, która odbyła się w
Orlen Arenie w Płocku, 

• 19  marca  2018  roku  uczestniczyła  w  spotkaniu  wielkanocnym  dla  seniorów,
organizowanym przez  Filię  Biblioteczną  nr  8  Książnicy  Płockiej,  z  Kołem nr  2
Płockiego  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  w  Szkole  Podstawowej  z
oddziałami integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku;    

Pan   Wojciech Hetkowski    Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:
• uczestniczył w posiedzeniu Płockiej Rady Sportu, 
• przyjmował interesantów.  

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Dziękuję
Państwu Przewodniczącym za zaangażowaną pracę.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo.
Pytania może do Pana Przewodniczącego? Nie ma. Kolejny punkt:  interpelacje i zapytania
radnych.”

Ad. pkt 10

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Małgorzacie
Struzik Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Płocka. 

Pani Małgorzata Struzik powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni
Radni! Nasi Goście! Składam interpelację w swoim imieniu dotyczącą realizacji projektu nr 50
- Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów, Podolszyce Południe. Temat ten był poruszany
na poprzedniej  sesji  przez Panią Przewodniczącą Wiolettę Kulpę i  do tej pory nie  ma
jakiejś  jasnej  decyzji  dotyczącej  realizacji  tego  projektu  obywatelskiego.  W  imieniu
protestujących  mieszkańców  Osiedla  Podolszyce  Południe  proszę  o  zmianę  lokalizacji
osiedlowego  wybiegu  dla  psów,  który  miałby  powstać  na  terenie  znajdującym  się
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pomiędzy ulicami: św. Floriana (dawna ulica Rogowskiego), Wacława Milke (dawna ulica
Szczęsnego) oraz Czerwonych Kosynierów. Mieszkańcy zebrali 189 podpisów wetujących
pierwotną  lokalizację  wyżej  wymienionego  projektu  obywatelskiego  -  jest  to  liczba
większa  niż  osób  popierających  ten  projekt  -  na  rzecz  zmiany  wybiegu  na  teren
zlokalizowany u zbiegu ulic Nowickiego (dawna ulica Mazura) i Czerwonych Kosynierów.
Zaproponowana  lokalizacja  o  mniejszej  powierzchni,  lecz  o  znacznym  zróżnicowaniu
terenu wysokościowego na pewno bardziej przypadnie do gustu pieskom oraz rodzinom z
małymi dziećmi i osobom w podeszłym wieku. Nowy teren wybiegu dla psów został w
pełni zaakceptowany przez bezpośrednie sąsiedztwo i nie budzi zastrzeżeń mieszkańców.
Pierwotna  lokalizacja  zdaniem  mieszkańców  powinna  zostać  przeznaczona  do
zagospodarowania na strefę zieloną, tak aby mogły z niej korzystać dzieci, dorośli i osoby
starsze. Mieszkańcy oczywiście potrzebują ciszy i spokoju. Lokalna społeczność nie chce
pod  własnymi  oknami  codziennego  gwaru  ujadających  psów.  Ponadto  w  bliskim
sąsiedztwie  rozpoczyna  się  budowa  trzech  bloków  mieszkalnych,  co  jest  kolejnym
uzasadnieniem i  argumentem do  tego,  aby tworzyć na  tym terenie  teren zielony.  Ja
pisałam pismo do Pana Prezydenta po sytuacji, kiedy ci mieszkańcy złożyli te dokumenty.
Pan Prezydent jednoznacznie powiedział, że ten wniosek będzie realizowany, bo ten drugi
projekt tej samej fundacji, czy stowarzyszenia, bo nie pamiętam nazwy, numer 49 będzie
zlokalizowany na terenie Parku Północnego i wydaje mi się, że ta lokalizacja jest właściwa
i nie budzi sprzeciwu mieszkańców Podolszyc Północ. Natomiast tutaj ta sytuacja jest
troszeczkę  odmienna.  Pisma  od  Pana  Prezydenta,  że  tam  będzie,  że  przy
zagospodarowaniu przestrzennym to jest na tereny oświatowe i tak dalej, przecież wiecie
Państwo, że teraz będziemy realizować nowy projekt zagospodarowania przestrzennego
Podolszyc Południe i  myślę, że wnioski mieszkańców są bardzo ważne w celu właśnie
podejścia do tego dosyć rzeczowo. Bo jeżeli osób sprzeciwiających się temu projektowi
jest więcej niż osób popierających ten projekt to oznacza, że coś jest nie jest w porządku
i trzeba się temu problemowi poważnie przyjrzeć. O tym mówiła już koleżanka, prawda,
na poprzedniej sesji, że to nie jest coś takiego, że to po prostu wynika z faktu, że komuś
coś się nie podoba, prawda, znaczy nie podoba się, ale tutaj wyraźnie nie podoba się nie
forma realizacji projektu, tylko projekt w złym terenie po prostu zlokalizowany. I tutaj to
potwierdzają mieszkańcy Podolszyc Południe. Ja miałam przyjemność spotkać się z dużą
populacją – i nie tylko ja, ale również inne koleżanki i koledzy z rady. Druga interpelacja
złożona  przez  Radnych  Miasta  Płocka  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego:  Małgorzatę
Struzik,  Michała  Twardego,  Michała  Sosnowskiego  i  Tomasza  Kominka  dotyczy
osiemdziesiątej  rocznicy otwarcia mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego oraz nadania
skwerowi zlokalizowanemu nieopodal płockiego przyczółku mostowego na działce 1045/1
imienia  Aleksandra  Witkowskiego.  I  spróbuję  teraz  wyjaśnić  kim  był  Pan  Aleksander
Witkowski.  Mgr  inż.  Aleksander  Witkowski  to  osoba  niezwykle  związana  z  miastem
Płockiem  szczególnie  od  lat  30.  do  50.  XX  wieku.  Odradzające  się  Państwo  Polskie
postawiło  bowiem przed  młodym inżynierem,  absolwentem Politechniki  Warszawskiej,
niezwykłe zadanie – budowę długo oczekiwanego, a przede wszystkim wyjątkowego w
skali kraju, ale również Europy – mostu drogowo-kolejowego przez Wisłę w Płocku. Z
powierzonego zadania wywiązał się bez zarzutu dzięki czemu płocczanie mogli cieszyć się
od 1938 roku pierwszym stały, już nie tymczasowym mostem, który zapewnił możliwość
transportu kolejowego, jak również połączył, dzięki realizowanej równocześnie łącznicy
kolejowej dwa istniejące wówczas płockie dworce kolejowe. W czasie okupacji niemieckiej
przebywał w Warszawie,  a Jego córki  brały czynny udział  w Powstaniu Warszawskim.
Czyli cała rodzina jest rodziną, delikatnie mówiąc, zasłużoną dla Państwa Polskiego. Zaraz
po wojnie przed wybitnym inżynierem powstająca z ruin Polska postawiła kolejne zadanie
- odbudowę mostu w Płocku zniszczonego przez ustępujące wojska hitlerowskie. Również
i z tego zadania pomimo ogromnej ilości trudności wywiązał się bez zarzutów i już w
1950  roku  płocczanie  odzyskali  połączenie  ze  światem.  Oprócz  faktu,  iż  Aleksander
Witkowski był kierownikiem budowy, a następnie odbudowy mostu drogowo-kolejowego,
był  również  współautorem  projektu  dróg  dojazdowych  do  tego  mostu,  czyli  ulicy
Mostowej oraz Nowomostowej realizowanych w latach 1936-1939. Był również autorem

44



wielu  innych projektów oraz  kierownikiem realizacji  wielu  obiektów na terenie  całego
kraju.  Zmarł  w 1986 roku a  jego szczątki  spoczęły  na  Cmentarzu Powązkowskimi  w
Warszawie.  Dlatego  też  chcąc  uhonorować  tego  niezwykle  zasłużonego  dla  Płocka
inżyniera w 120. rocznicę Jego urodzin oraz 80. rocznicę otwarcia mostu im. Legionów
Józefa  Piłsudskiego  Towarzystwo Techniczne  w Płocku zwraca  się  z  prośbą o nadanie
skwerowi zlokalizowanemu nieopodal płockiego przyczółku mostowego na działce 1045/1
imienia  Aleksandra  Witkowskiego.  W  załączeniu  przekazujemy  życiorys  właśnie  Pana
inżyniera Aleksandra Witkowskiego. I tutaj mam nadzieję i zwracam się do wszystkich
oczywiście  radnych,  ale  przede  wszystkim  do  Prezydenta  Miasta  Płocka  i  osób
odpowiedzialnych za realizację takich przedsięwzięć, że uda nam się takie przedsięwzięcie
zrealizować, bo to jest bardzo ważna sprawa. Mam nadzieję, że będziemy współpracować
w tym aspekcie zarówno z miastem Płockiem, jak i z powiatem płockim i z samorządem
województwa  mazowieckiego,  żeby  taką  piękną  uroczystość  zorganizować  na  terenie
miasta  Płocka i  uhonorować tego niezwykle  zasłużonego dla  miasta  Płocka inżyniera.
Dziękuję bardzo.”  

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję  Pani
Przewodniczącej. Pan Przewodniczący Michał Twardy, bardzo proszę.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Michałowi Twardemu.

Pan Radny Michał Twardy powiedział: „Panie Prezydencie, ja w imieniu mieszkańców ulicy
Bukowej prosiłbym o zamontowanie oświetlenia na słupie energetycznym znajdującym się
pomiędzy posesjami na ulicy Bukowej. Oczywiście zdjęcia  będą załączone do interpelacji.
Proszę  również  o  ułożenie  płyt  chodnikowych  pomiędzy  posesjami  na  ulicy  Bukowej,
zlikwidowanie niebezpiecznych zadoleń -  one są nieduże, ale jednak występują i utrudniają
przemieszczanie się mieszkańców -  oraz proszę również o wymianę drzwi zewnętrznych w
bloku  przy  ulicy  Bukowej  40.  To  pierwsza  interpelacja.  Druga  interpelacja  dotyczy
nowopowstałej  ulicy  pomiędzy  ulicą  Lenartowicza  i  Zdziarskiego.  To  już  moja  trzecia
interpelacja w tym temacie. Oczywiście dziękujemy bardzo z mieszkańcami za tą powstałą
ulicę, jednak po raz trzeci proszę o zamontowanie tam oświetlenia, aby mieszkańcy mogli
swobodnie korzystać w okresach wieczornych i nocnych z dojazdów do swoich posesji. Trzecia
interpelacja dotyczy osiedla Międzytorze - teren po przedszkolu przy ulicy Dobrowolskiego.
Proszę  o  udzielenie  mi  informacji  dotyczącej  składanych  przez  mieszkańców  osiedla
Międzytorze  uwag  do  wyłożonego  do  konsultacji  społecznych  Miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  „Zatorze”.  Kolejna  interpelacja  dotyczy  Osiedla
Wyszogrodzka. To jest też trzecia interpelacja. Nie będę jej całej czytał, bo jest wszystko
opisane,  ale  chodzi  o  dokończenie,  tak  naprawdę,  łącznika  pomiędzy ulicą  Rzeczną i
Imielnicką  z  Zespołem  Szkół  Ogólnokształcących  Specjalnych  nr  7  oraz  kościołem
parafialnym imienia św. Józefa przy ulicy Górnej 1. I piąta interpelacja dotyczy udzielenia
informacji o sytuacji dostosowania przepisów nowej ustawy prawo wodne do rozwiązań
podatkowych w mieście Płocku, czy przygotowywany jest już projekt uchwały podnoszący
opłatę  za  korzystanie  z  wody  przez  mieszkańców,  spółdzielnie  mieszkaniowe  i
przedsiębiorców? Czy Pan Prezydent dysponuje danymi dotyczącymi powierzchni z jakich
będą zbierane opłaty? Czy został opracowany szacunek kosztów jakie z tego tytułu będą
musieli  ponieść  mieszkańcy  i  przedsiębiorcy?  To  jest  pięć  interpelacji. I  jedno  takie
zapytanie związane oczywiście z dziećmi szkół podstawowych i średnich. Z uwagi na to,
że  ostatnio  z  Panią  Wiceprzewodniczącą  Małgorzatą  Struzik  byliśmy  na  spotkaniu  z
Rzecznikiem Praw Dziecka, był tam również Pan Prezydent, chciałbym się zorientować jak
jest z dostępnością uczniów szkół podstawowych i szkół średnich do psychologa, jakie są
statystyki, ile w ogóle dzieci i młodzieży korzysta z tego typu porad i jak w ogóle ta
sytuacja się przedstawia w naszych jednostkach edukacyjnych. Dziękuję bardzo.”  
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Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję, Panie
Przewodniczący. Pani Radna Daria Domosławska.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Darii
Domosławskiej. 

Pani  Radna  Daria Domosławska  powiedziała:  „Ja ograniczę się  do zapytania,  formy
utwierdzenia mnie w przekonaniu, że ewentualnie są podejmowane pewne działania w
konkretnej  sprawie  i  podziękowań. Pierwsza rzecz  to  zapytanie  –  na jakim etapie  są
realizowane  prace,  nie  wiem,  dotyczące  projektu  bądź  też  już  wykonania  poprawy
bezpieczeństwa na drodze technicznej wzdłuż oddanego już odcinka obwodnicy. Chodzi
mi tutaj o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Druga rzecz to takie przypomnienie i
właśnie chęć pozyskania utwierdzenia mnie w przekonaniu, że zostanie to zrealizowane –
chodzi o dokończenie zaniedbanego fragmentu odcinka chodnika i ścieżki rowerowej w
pobliżu Nowatora na ulicy Otolińskiej. Wiem, że miało być to realizowane w momencie,
kiedy będzie budowana magistrala rowerowa. I trzecia rzecz to podziękowanie - składam
na ręce Pana Dyrektora MZD Pana Tomasza Żulewskiego za podejmowanie interwencji i
szybkich reakcji na prośbę mieszkańców Osiedla „Winiary” w sprawie ulicy Maszewskiej.
Również zabiegam o to, żeby w jak najszybszym terminie ta ulica Maszewska nie miała
takich potrzeb ciągłych remontów, żebyśmy doprowadzili  do pełnego kompleksowego…
kompleksowych prac, naprawy tej ulicy. Dziękuję bardzo.”   

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję  Pani
Radnej. Pan Przewodniczący Michał Sosnowski, bardzo proszę.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Michałowi Sosnowskiemu. 

Pan  Radny  Michał  Sosnowski  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Państwo Radni! Szanowni Państwo! Dwie interpelacje, obie związane z tematami już dzisiaj
poruszanymi troszeczkę. Pierwsza interpelacja dotyczy planów miasta w zakresie remontu ulicy
Kredytowej.  W związku z zabezpieczeniem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Płocka środków finansowych na długo oczekiwaną przez mieszkańców modernizację ulicy
Kredytowej  –  przy  okazji  dziwię  się,  że  nie  jednogłośnie  -  zwracam się  z  prośbą  o
przedstawienie planów miasta w tym zakresie.  W szczególności proszę o przedstawienie
harmonogramu prac przygotowawczych oraz podanie planowanego terminu realizacji  tego
zadania, a także jego zakresu.  I druga interpelacja jest to interpelacja na prośbę i w związku z
interwencją działkowców. Zwracam się  z  prośbą o utwardzenie  destruktem asfaltowym
terenu wzdłuż ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Medyczna” od strony ulicy
Dobrzyńskiej. Parking dedykowany ogrodom działkowym znajdujący się od strony z kolei
Medycznej  jest  wykorzystywany  obecnie  przez  pacjentów przychodni  ROKA i  przez  to
często brakuje w tej okolicy miejsc parkingowych, szczególnie w okresie, który się zbliża,
wiosenno-letnim. I tu prosiłbym o ten destrukt, dlatego że podobne rozwiązanie, właśnie
przywiezienie destruktu asfaltowego i wykonanie w czynie społecznym przez działkowców
miejsc  postojowych,  zastosowano przy Rodzinnym Ogrodzie  Działkowym „Goździk”  od
strony ulicy Traktowej i to rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdziło. W związku z tym
prosiłbym o to samo w tym miejscu. Dziękuję.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Przewodniczący
Marcin Flakiewicz.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Marcinowi Flakiewiczowi.
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Pan  Radny  Marcin  Flakiewicz powiedział:  „Panie  Prezydencie,  bardzo  dziękuję  za
dostarczenie kosztorysów ofertowych dla zadania inwestycyjnego – przebudowa budynku
komunalnego mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 38 w Płocku. Bardzo
proszę o uzupełnienie tego materiału również o kosztorysy inwestorskie. Dziękuję.” 

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Pan Przewodniczący Tomasz Kolczyński.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Tomaszowi Kolczyńskiemu.

Pan Radny  Tomasz Kolczyński powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Mam
zapytanie  na jakim etapie  procedury przetargowej jest  drugi  etap ulicy Borowickiej  i  jak
Panowie Prezydenci oceniają tą sytuację na rynku, gdzie czytamy, że na przykład Tysiąclecia za
osiem milionów, oferta jest za piętnaście, gdzieś boisko za półtora miliona, mamy sześćset
osiemdziesiąt tysięcy. Jakie perspektywy są realizacji naszych tegorocznych zadań? Dziękuję.”  

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan Radny
Leszek Brzeski, bardzo proszę.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Leszkowi Brzeskiemu.

Pan Radny  Leszek Brzeski powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Panie
Prezydencie,  prośba o  informację  dotyczącą  wydatków jakie  urząd  miasta  poniósł  na
płocki sport w latach 2010-2018. Prosiłbym o szczegółowo. Prosiłbym o rozbicie na sport
młodzieżowy, czyli amatorski i na sport ten zawodowy. Jeszcze w tym prosiłbym również
o informację, kwot jakie w poszczególnych latach budżet Płocka miał na lata 2010-2018,
czyli budżet i te pieniądze, które zostały wydane na wsparcie sportu płockiego.”     

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękuję  Panu
Radnemu. Nie ma więcej zapytań. Czy ja mogę zaproponować, żeby to było na piśmie?
(niezrozumiały głos z sali) Bardzo proszę. Bardzo proszę, Pan Prezydent Andrzej Nowakowski.” 

Ad. pkt 11  

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo,
oczywiście udzielimy na piśmie informacji, natomiast chciałbym przynajmniej kilka zdań, w
kilku  zdaniach  odnieść  się  do  interpelacji,  które  tu  były  składane.  Zacznę  od  „Psiego
uśmiechu”. Oczywiście tutaj chcemy przede wszystkim robić, podejmować działania na rzecz
mieszkańców nie wbrew mieszkańcom tylko na rzecz mieszkańców, stąd liczne spotkania,
rozmowy. Część mieszkańców, która była za organizacją tego terenu teraz jest przeciw. Ja sam
się  osobiście  spotykałem.  Były  spotkania  dwóch  tych  grup.  Generalnie  ważne,  żeby
rzeczywiście jak najwięcej osób mogło korzystać z infrastruktury, którą tworzymy z myślą o
mieszkańcach  i  dla  mieszkańców.  Ja  mam  taki  pomysł,  żeby  w  tym  momencie,  bo
rozmawiałem i z Panią Przewodnicząca Struzik, z Panem Przewodniczącym Hetkowskim, z
Panią  Radną  Domosławską,  by  w  tym  momencie  przygotować  pewną  koncepcję
zagospodarowania  tego  terenu  nieco  szerszą,  tak  żebyśmy  mogli  rzeczywiście  zadowolić
wszystkich tych, którzy są i tak i tak właścicielami psów, to jest najciekawsze, bo tam po
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prostu wszyscy mają psy i teraz tylko chodzi o to, żebyśmy nie robili czegoś wbrew komuś,
tylko z aprobatą wszystkich. I spróbujemy zaprosić wszystkich do tego, żeby taka koncepcja
powstała tego terenu jak najszerszego, żeby i ci, którzy chcą tam móc chodzić z dziećmi, ale i
ci, którzy chcą chodzić gdzieś ze swoimi czworonożnymi pupilami byli zadowoleni i taki pomysł.
Jeśli chodzi o Pana Aleksandra Witkowskiego tutaj oczywiście taki wniosek jak wpłynie do
komisji zajmującej się nazewnictwem ulic, placów, to na pewno Pan Wiceprezydent Terebus
tego  rodzaju  działania  podejmie.  W  przypadku  kilku  interpelacji  Pana  Radnego
Przewodniczącego, Pana Twardego, tutaj większość z nich to będą odpowiedzi na piśmie, bo
były dosyć to rzeczywiście skomplikowane pytania, począwszy od, znaczy mniej lub bardziej
skomplikowane oczywiście, niektóre szczegółowe, tak, łącznie z dostępnością uczniów szkół
podstawowych i średnich do psychologa. Ta dostępność jest, natomiast jeśli mamy podać
statystykę i jak często korzystają, ile godzin psycholog czy pedagog jest w danej szkole, to
musimy oczywiście na piśmie takiej informacji po prostu udzielić. W przypadku interpelacji
Pani Radnej Domosławskiej – tak, oczywiście, znaczy ja nie wyobrażam sobie, żeby było
inaczej, jeśli chodzi o ulicę Otolińską, która także mojemu sercu jest bliska, to ten brakujący
fragment powstanie po prostu przy okazji budowy tej drogi rowerowej. Takie zapewnienia
wielokrotnie były ze strony Pana Wiceprezydenta Terebusa, czy Pana Dyrektora MZD, więc tam
zakładam te prace za chwilę  powinny się  po prostu zacząć,  tym bardziej,  że inwestycja
dochodzi  właśnie  w  tym momencie  do  tego  miejsca,  do  tego  momentu  i  tutaj  jest  to
oczywiste, tym bardziej, że połączymy się wtedy już z istniejącą ścieżką rowerową, drogą
rowerową wybudowaną przez  nas  kilka lat  temu w ulicy  Otolińskiej.  Mam świadomość  i
dziękuję za podziękowanie w sprawie ratowania sytuacji na Maszewskiej, ale też ja i Pani
Radna wiemy, że tam potrzeba kilku milionów złotych na rzeczywiście budowę tej ulicy i w
sytuacji pojawienia się środków to tak jak było to w w przypadku tej sesji i ulicy Kredytowej,
tak samo będziemy myśleli o ulicy Maszewskiej, żeby nie tylko doraźne działania, ale także
docelowo  tę  ulicę,  ulicę  Graniczną,  zrealizować,  ale  powtórzę  –  to  zależy  od
możliwości budżetowych miasta. One są duże, ale jak teraz przeskoczę tak do pytania Pana
Radnego Przewodniczącego Kolczyńskiego, na dzisiaj ta sytuacja nie jest prosta, jeśli chodzi o
wykonawców. Całe szczęście mogę powiedzieć, że mniej więcej, jeśli chodzi o przetargi, to
dzisiaj połowę przetargów rozstrzygamy, druga połowa to jest niestety tak, że może trochę
brakować. Jeśli brakuje tylko trochę, to na sesji my podejmujemy decyzje i dorzucamy. Jeśli
kosztorys czy oferta jest dwa razy wyższa od kosztorysu wtedy będziemy powtarzać po prostu
przetargi  licząc na to, że jednak znajdą się wykonawcy gotowi w mniej więcej tej cenie
kosztorysowej, może nieco wyższej, ale przetarg jednak zrealizować. I tutaj też udzielimy
oczywiście  na  piśmie  dodatkowych  informacji.  W  przypadku  tak  samo  interpelacji  Pana
Radnego Brzeskiego i Radnego Flakiewicza. Pan Radny Przewodniczący Sosnowski sam chciał
na piśmie, jeśli chodzi o Kredytową, natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z utwardzeniem
terenu przy ogrodach działkowych i od strony ulicy Dobrzyńskiej tam też udzielimy na piśmie,
ale obawiam się, że myśmy już to analizowali i tam jest jakaś infrastruktura podziemna. Ale to
jeszcze sprawdzimy i odpowiemy na piśmie na tę interpelację. Dziękuję bardzo.”   

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Więc mamy punkt jedenasty zrealizowany.”

Ad. pkt 12  

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „W  Sprawach
różnych, proszę Państwa, mam… Pan Artur Kras? Bardzo proszę, Panie Arturze.” 

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Arturowi Krasowi. 
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Pan Radny Artur Kras powiedział: „Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni
Panowie  Prezydenci!  W imieniu  mieszkańców osiedli:  Miodowa,  Łukasiewicza,  Tysiąclecia,
Winiary  chciałem  wyrazić  ubolewanie,  że  niestety  wskutek  konstrukcji  ustawy  Kodeks
wyborczy, jaki w tym momencie obowiązuje, nie było nam dane ani możliwe, abyśmy zmienili
granice tego okręgu wyborczego tak, aby na przykład budynki: Bielska 51, Bielska 51/3,
Bielska 51A, B, C, D znalazły się w granicach tego okręgu, gdzie one są integralną częścią
osiedla Tysiąclecia, a niestety wskutek takiej konstrukcji - jeszcze raz powtarzam - Kodeksu
wyborczego nie jest możliwe włączenie z powrotem tych budynków do osiedla Tysiąclecia, a co
za tym idzie nasz okręg wyboczy po następnych wyborach samorządowych będzie miał jeden
mandat  mniej.  Jak  to  jest  dużo  jeden  mandat  wydaje  się,  że  niewiele,  ale  dzisiejsze
głosowanie choćby nad poprawką do budżetu pokazało, że niestety z dawna oczekiwana
inwestycja na ulicy Kredytowej nie uzyskała pełnej akceptacji radnych. W wypadku udało to
się przegłosować. Nie wiadomo jak będzie w innych sytuacjach. Na przykład mamy jeszcze
ulicę  Maszewską.  Mamy  jeszcze  szereg  innych  inwestycji.  Tak  że  jeszcze  raz  w  imieniu
mieszkańców wyrażam ubolewanie.” 

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Prezydent?
Bardzo proszę. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski.”        

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo!  W
sprawach różnych ja chciałbym zgodnie z  §  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  poinformować  Państwa  o
wniesieniu  akcji  do  następujących  spółek  prawa  handlowego.  I  tak  w  wykonaniu
zarządzenia nr 4059/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie
wniesienia do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego
z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego  uchwałą  nr  3/WZ/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzoną za numerem repertorium A
1233/2018 w dniu 6 marca 2018 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o
kwotę 3.000.000 złotych w drodze emisji 30.000 nowych akcji imiennych z serii AJ o
numerach od nr AJ-443126 do nr AJ-473125 o wartości nominalnej sto złotych każda
akcja, skierowanych do akcjonariusza Gminy-Miasto Płock, któremu przysługuje prawo
poboru (subskrypcja zamknięta). Akcje z serii AJ o numerach od nr AJ-443126 do nr AJ-
473125 zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzących ze środków zabezpieczonych
w budżecie  miasta  Płocka na  2018 rok,  zadanie  nr  08/WNW/I/G Wisła  Płock  Spółka
Akcyjna, za co akcjonariusz Spółki Gmina-Miasto Płock objął 30.000 akcji imiennych z
serii AJ. I punkt drugi – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W
wykonaniu zarządzenia nr 4076/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca 2018
roku w sprawie wniesienia do spółki pod firmą Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością  wkładu  pieniężnego  z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału
zakładowego  uchwałą  nr  1/ZW/2018  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Spółki  z  dnia  8
marca 2018 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 953.900 złotych
poprzez  ustanowienie  9.539  nowych  i  równych  udziałów  o  wartości  nominalnej  sto
złotych  każdy,  objętych  przez  wspólnika  spółki  Gminę-Miasto  Płock.  Udziały  w
podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości
953.900 złotych pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na
2018  rok,  zadanie  nr  11/WNW/I/G  –  Inwestycje  Miejskie  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością. Dziękuję bardzo.” 

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję, Panie
Prezydencie. Proszę Państwa, w Sprawach różnych istotna sprawa. Bardzo ogromna prośba
jest, żebyście Państwo zostawili tablety. Zamknąć, wyłączyć i proszę zostawić tablety. Państwo
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z wydziału technicznego tablety zabiorą, będą aktualizowane i zostaną oddane przez Biuro
Rady, na pewno te same. Na pewno te same. O godzinie 14.00 jest spotkanie wielkanocne. A
ja  Państwu życzę  przy  okazji  dobrych,  błogosławionych  Świąt  Wielkiej  Nocy,  niech będą
otoczone miłością, spokojem, radością. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego!”     

Ad. pkt 13        

Pan  Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XLIII 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 

         
        Wiceprzewodniczący

                   Rady Miasta Płocka

             Tomasz Korga 
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