
PROTOKÓŁ NR LI/2018
Z OBRAD LI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA

ODBYTEJ W DNIU 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU

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

Stan Radnych - 25
Obecnych - 24
Nieobecnych - 0
Osób zaproszonych - 160
Obecnych - 78
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 1

Otwarcia  obrad  LI  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 LI Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Informacja  o  przebiegu  wykonania  Budżetu  Miasta  Płocka,  o  kształtowaniu  się

Wieloletniej  Prognozy Finansowej oraz  o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

4) Analiza  sytuacji  pracowników  w placówkach  oświatowych  –  warunki  pracy,  płacy  i
zmiany w zatrudnieniu.

5) Informacja  nt.  realizacji  budowy  sieci  gazowniczej  na  terenie  lewobrzeżnej  części
Płocka.

6) Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Miasta Płocka z 30.08.2018 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 871),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 872),
3. przyjęcia  programu  polityki  zdrowotnej  pn.  „Program  Profilaktyki  i  wczesnego

wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021” (druk nr 858),
4. przyjęcia  „Programu  współpracy  Gminy-Miasto  Płock  z  organizacjami

pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta
Płocka na 2019 rok (druk nr 859),

5. wydzierżawienia  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy-Miasto
Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Judyma (obr.3) (druk nr 860),

6. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku (druk
nr 861),
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7. uchylenia uchwały w sprawie opłaty za posiadanie psów (druk nr 869),
8. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Płocka (druk nr 870),

9. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Enkhbaatarowi Dambadarjaa (druk
nr 865),

10. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Markowi Naworskiemu (druk nr 866),
11. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Annie Bramskiej (druk nr 867),
12. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Wiktorowi  Bramskiemu  (druk  nr

868),
13. skargi   z  dnia  3.06.2018  r.  na  Dyrektora  Domu  Pomocy

Społecznej  „Przyjaznych  Serc”  w  Płocku  Panią  Joannę  Alberską  dotyczącej
niewypłacenia pieniędzy z tytułu nieobecności córki w DPS, w związku z pobytem
w szpitalu (druk nr 862),

14. skargi  z dnia 3.06.2018 r. na działalność Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (druk nr 863),

15. skargi   z  dnia  13.03.2018  r.  na
Prezydenta  Miasta  Płocka  i  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w
Płocku mieście na prawach powiatu (druk nr 864).  
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 LI Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad pkt 2

Do składu  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  zostali  zaproponowani:  Pan  Radny  Artur  Kras
(zgłoszenia dokonał Pan Radny Lech Latarski), Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel
(zgłoszenia dokonała Pani Radna Wioletta Kulpa), Pan Radny Michał Twardy (zgłoszenia
dokonał Pan Radny Michał Sosnowski). Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na kandydowanie
do składu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków: 
Artur Kras
Barbara Smardzewska-Czmiel
Michał Twardy. 

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

Ad pkt 3  

Materiał:  Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka,  o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji
kultury za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Uchwała  nr  Pł.340.2018  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w
Warszawie  z  dnia  24  września  2018  roku  wyrażająca  opinię  o  przebiegu  wykonania
budżetu za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Punkt trzeci:
informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I
półrocze 2018 roku. 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!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Pozwólcie, że chciałbym w tym momencie przedstawić
pokrótce informację o przebiegu wykonania budżetu a także o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  oraz  przebiegu  wykonania  planów  finansowych  samorządowych
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku. Oczywiście jak co roku otrzymali Państwo
dosyć, bardzo szczegółowy materiał, który omawiany był na komisjach. Ja jednak chciałbym
kilka zdań powiedzieć na slajdach w prezentacji. Szanowni Państwo, dochody i wydatki -
dochody na niebiesko, wydatki na czerwono – mamy zestawione z planem na 2018 rok, czyli
jest całym rokiem, jak i z wykonaniem pierwszego półrocza 2017 i 2016 roku. I proszę
zwrócić uwagę – w przypadku dochodów tutaj wykonaliśmy dochody za pierwsze półrocze
pięćdziesięciu prawie procentach, 48,29, to jest ponad pół miliarda złotych z planowanych
1.036.000 złotych. W przypadku wydatków tutaj nieco niższe wykonanie, jak z reguły z
pierwszym półroczu,  to  jest  42,8  procenta,  co  daje  nieco  ponad  503  miliony  złotych.
Zwróćcie Państwo uwagę, że i tak jest to dużo więcej niż w roku ubiegłym i ponad 100
milionów więcej jeśli chodzi o wykonanie niż w chociażby pierwszym półroczu 2016 roku.
Dochody i wydatki bieżące, czyli ile nas kosztuje utrzymanie miasta i funkcjonowanie miasta.
W przypadku dochodów bieżących tutaj mamy prawie 53,9 planu, natomiast wydatki są
nieco niższe od zakładanych bowiem stanowią nieco ponad 50 procent planu, dokładnie
49,8. I można to porównać z latami ubiegłymi. Tutaj nieco wyższe te wydatki są niż w
pierwszym półroczu 2017 roku, bo wyższe o około 15 milionów złotych. Wydatki majątkowe i
dochody majątkowe tutaj, Szanowni Państwo, czyli to co wydajemy na inwestycje, na rozwój
miasta, na inwestycje miejskie. W szczegółach dojdziemy do tego na kolejnych slajdach,
natomiast tu proszę zwrócić uwagę że wydatki za pierwsze półrocze 2018 roku przekraczają
100 milionów złotych. To jest ponad 27 procent planu. Z reguły to było kilkanaście, około 20
procent. 27 procent to jest bardzo dużo, bo wiadomo że większość wydatków majątkowych
to jest jednak drugie półrocze. Natomiast kwotowo 100 milionów to również jest bardzo duży
wydatek. Bywały lata w poprzednich latach,gdzie cały budżet inwestycyjny oscylował około
stu, stu kilkudziesięciu, kilkunastu milionów złotych, a my już zrealizowaliśmy właściwie
ponad sto milionów złotych. Inwestycyjnie wydaliśmy na inwestycje miejskie w pierwszym
półroczu z zaplanowanych też  rekordowych 375. Oczywiście  to  też  będzie  widoczne na
kolejnych slajdach. Jest to możliwe i realne dzięki pozyskiwaniu środków unijnych, dzięki
dobrej  współpracy  z  urzędem  marszałkowskim  i  marszałkiem  województwa.  Szanowni
Państwo!  Dochody,  skąd  mamy  dochody  za  pierwsze  półrocze  w  porównaniu  także  z
pierwszym półroczem 2017 roku. Tutaj niezmiennie największy procent dochodów to podatki
i opłaty lokalne, a także udziały w podatkach budżetu państwa. Także subwencja ogólna tu
jest około 22 procent. Dotacje celowe z budżetu państwa mniejsze niż w roku ubiegłym,
natomiast zdecydowanie większe niż w roku ubiegłym już w pierwszym półroczu są środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, tylko w tym miesiącu… tylko w tym półroczu było to
bowiem około  30 milionów złotych.  W ubiegłym roku było  dużo mniej.  Te środki  są w
większym stopniu dostępne właśnie od drugiego półrocza poprzedniego roku i także w tym
roku. Natomiast jest to 30 milionów też dlatego, ponieważ większość środków po prostu
refundowaliśmy już wydane własne środki. Następowała refundacja. I w przypadku zaliczek
to zaliczki braliśmy dopiero niedawno na autobusy, natomiast w zdecydowanej większości
była to  po prostu refundacja już  wykorzystanych,  wydanych środków. Wydatki  bieżące,
Szanowni Państwo, tutaj nie odkryję tu żadnej Ameryki jeśli chodzi o wydatki bieżące -
najistotniejsze wydatki bieżące w budżecie miasta w pierwszym półroczu i tak będzie też w
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całym roku to oczywiście wydatki na oświatę i wychowanie, czyli na najważniejszą inwestycję
w tym mieście - inwestycję w dzieci i młodzież. To jest kwota ponad czy około 167 milionów
złotych. Natomiast chcę zwrócić Państwu uwagę, że porównując rok do roku – patrzę tutaj
wymownie na Pana Dyrektora Krzemińskiego – to jest wzrost o 10 milionów złotych do
pierwszego półrocza 2017 roku. Natomiast Pan Dyrektor Krzemiński może potwierdzić, że
subwencji więcej było o dwa miliony a osiem milionów to jest niestety albo stety środki
własne i o tyle musieliśmy środków własnych dołożyć do utrzymania oświaty. Jest to także
oczywiście nasz koszt reformy, który drugi rok z kolei ponosimy jako samorząd. Natomiast
powtórzę  jeszcze  raz  –  z  tych  dziesięciu  milionów  więcej  dwa  miliony  to  jest  wzrost
subwencji, osiem milionów to jest wzrost środków własnych na utrzymanie przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjalnych jeszcze i średnich. Pomoc społeczna – tutaj wydatki są na
porównywalnym, nawet praktycznie na tym samym poziomie,  natomiast  można zwrócić
uwagę  na  zmniejszenie  wzrostu,  znaczy  zmniejszenie  w  ogóle  wydatków w pierwszym
półroczu  2018  roku  w  stosunku  do  2017  na  administrację  publiczną,  czyli  koszty
administracji  publicznej w pierwszym półroczu 2018 roku były niższe niż  w 2017 roku.
Podobnie nieco większe bądź porównywalne wydatki są na transport i łączność, gospodarkę
komunalną, kulturę, czy pozostałe, a także porównywalne, jeśli chodzi o „janosikowe” - to
jest dwanaście milionów złotych. „Janosikowe” będzie niestety bardzo dużym obciążeniem w
roku  przyszłym,  zaplanowanym  już.  W  przypadku nadwyżki  dochodów  bieżących  nad
wydatkami bieżącymi, czyli to od czego zależy na dobrą sprawę rozwój miasta tutaj staramy
się, żeby ta tendencja wzrostowa była utrzymana. Pozornie może wydawać się, że mamy
tutaj wyraźnie zmniejszenie natomiast proszę pamiętać że w ubiegłym roku w pierwszym
półroczu wpłynęły takie nieplanowane 35 milionów złotych z CIT-u. Gdybyśmy odjęli te 35
milionów to  by  się  okazało,  że  ta  linia  wzrostowa  może,  bym tak  powiedział,  nie  tak
dynamicznie jak byśmy chcieli, ale jednak cały czas jest utrzymana, natomiast niestety nie
co roku będziemy mieli 35 milionów z CIT-u, choć kto wie może jeszcze kiedyś też. Więc
tutaj dbamy o tę nadwyżkę dochodów. Tutaj jak powiedziałem będziemy mieli możliwość
później z tej nadwyżki finansować inwestycje w kolejnych latach. Szanowni Państwo, wydatki
majątkowe. Tutaj, tak jak powiedziałem, plan jest rekordowy 375 milionów złotych. Jest to
spowodowane przede wszystkim pozyskaniem środków zewnętrznych, środków unijnych w
też rekordowym wymiarze w ostatnich dwóch latach. W efekcie w tym roku rzeczywiście
wydajemy… planujemy wydać ponad 350 milionów złotych. W pierwszym półroczu było to
27,8 planu, czyli ponad 104 miliony złotych, z czego najwięcej na transport i łączność, ale
także na oświatę, gospodarkę mieszkaniową, kulturę fizyczną, czy gospodarkę komunalną a
także jeszcze pozostałe kwestie. Szanowni Państwo i źródła finansowania. To też jest dosyć
ważny slajd w jaki sposób sfinansowaliśmy te środki, te inwestycje, wydatki majątkowe.
Otóż,  proszę  zwrócić  uwagę,  w  zdecydowanej  większości  są  to  środki  własne  w  76
procentach i środki pochodzące z Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu nie zaciągnęliśmy
kredytu z którego musielibyśmy finansować wydatki majątkowe. Tak że pierwsze półrocze
tutaj żadnego kredytu, żadnych obligacji nie zaciągaliśmy, co zresztą będzie widoczne na
jednym z kolejnych slajdów. Jeśli chodzi o największe wydatki inwestycyjne zrealizowane w
pierwszym półroczu w 2018 roku, tutaj także doskonale Państwo o tym wiedzą – najwięcej
wydatków to jest budowa trasy PO, czyli Podolszyce-Orlen, trasy północno-zachodniej miasta
Płocka albo obwodnicy, jak kto woli, ale także i tutaj też od razu powiem tak, że są to
wydatki na koniec czerwca. Gdybyśmy chcieli zaprezentować koniec września, czyli dzisiejszy
stan to okazałoby się, że zdecydowana większość tych inwestycji albo już jest zakończona
albo  już  się  kończy i  ostatnie  faktury  będziemy po prostu  spłacać.  Natomiast,  tak  jak
powiedziałem, na 30 czerwca wyglądało to w ten sposób, że na trasę północno-zachodnią
było  to  blisko  20 milionów złotych,  na  nabrzeże ponad 10  milionów złotych,  blisko 10
milionów  złotych  na  mobilność,  a  w  tej  chwili  to  już  jest,  ponieważ  zapłaciliśmy  za
praktycznie wszystkie autobusy, to będzie już ponad 50 milionów złotych. Przemysłowa –
Kostrogaj wtedy była w budowie, w tej chwili już jest właściwie inwestycja zakończona i też
ostatnie faktury są spłacane albo już zostały zapłacone. Tak samo z drogami rowerowymi na
terenie miasta Płocka, czy przebudową alei Roguckiego, która również na dzień 30 czerwca
była zapłacona w wysokości 4 milionów a w tej chwili już właściwie cała inwestycja została i
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zakończona i zapłacona. To samo jest jeśli jest chodzi o rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej
Płocka przez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS-u. Na koniec czerwca była to
kwota 3.600.000 a w tej chwili już właściwie i w POKiS-ie odbywają się koncerty, imprezy i
co  ważne  inwestycja  została  z  sukcesem  zakończona.  Bardzo  ważna  inwestycja,  czyli
rozbudowa ulicy Zielonej – tutaj także drugi etap już za nami a trzeci etap w trakcie, więc
także ta  ważna inwestycja  z  punktu widzenia  części  Płocka  jest  realizowana zgodnie  z
planem, podobnie jak i zakończona już z sukcesem budowa ulic, zwłaszcza ulicy Rozego,
która  też  budziła  sporo  emocji  a  dzisiaj  służy  bardzo  dobrze  mieszkańcom.  Szanowni
Państwo! (niezrozumiałe głosy z sali)  Jest.  Jest wymieniona jako ostatnia ulica Rozego.
(niezrozumiały głos z sali) A to przepraszam, to ja do tego się nie odniosę.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Już działamy.”

Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dobrze.  I,  Szanowni
Państwo, zadłużenie. Wspomniałem o tym że biorąc pod uwagę pierwsze półrocze gdybyśmy
zestawili zadłużenie miasta to zwróćcie Państwo uwagę od 2015 roku przez 2016 i 2017 ono
maleje.  Także  jeśli  chodzi  o  pierwsze  półrocze  roku  2018  nie  zaciągnęliśmy  żadnych
dodatkowych  kredytów i  zobowiązań.  Oczywiście  taki  stan  się  nie  utrzyma i  w drugim
półroczu podobnie  jak i  w budżecie  państwa będziemy mieli  pewien deficyt  budżetowy,
natomiast jego wysokość będzie zależała od tego ile jeszcze inwestycji zgodnie z planem
zrealizujemy. Na dziś wydatkowaliśmy, jeśli chodzi o inwestycje około 200 milionów złotych,
czyli  na  koniec  czerwca  było  to  około  100  milionów  złotych.  Gdybyśmy  spojrzeli  na
dzisiejsze,  na  koniec  września  to  będzie  około  200 milionów złotych,  które  zostały  na
inwestycje wydatkowane i zrealizowane a więc będzie to około kwota, znaczy procentowo
około między 50 a 60 procent wydatków, które planujemy zrealizować w tym roku. I już na
zakończenie  mojego  wystąpienia  ostatni  numer  „Wspólnoty”.  To  jest  takie  czasopismo
samorządowców.  Jest  tutaj  ranking  inwestycji  miast  na  prawach  powiatu  i  w  ogóle
wszystkich gmin, także jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne z lat, uwaga, 2015-2017 bez
uwzględnienia roku 2018 o którym w tym momencie mówimy, ale w tym rankingu cały czas
jesteśmy w dziesiątce miast na prawach powiatu, które per capita, czyli w przeliczeniu na
jednego mieszkańca najwięcej inwestują w rozwój miasta i znajdujemy się na siódmym
miejscu tuż przed Sopotem. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę.”
(prezentacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu)    
 
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo, Panie Prezydencie. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos i odnieść się do
tego  materiału?  Nie  widzę  na  pulpicie.  Pan  Przewodniczący  Marek  Krysztofiak,  proszę
bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Markowi Krysztofiakowi.  
                        
Pan  Radny  Marek Krysztofiak powiedział:  „Jestem na  pulpicie.  Ja  chciałbym,  Panie
Prezydencie,  żeby  Pan  wyjaśnił,  a  jeżeli  Pan  nie  ma  takiej  wiedzy,  żeby  wyjaśnił
kilkakrotnie przywoływany tutaj Dyrektor Krzemiński na co jest subwencja oświatowa, bo
Pan Prezydent raczył powiedzieć, że dwa miliony wpłynęło subwencji, dziesięć milionów
miasto wydało na oświatę i Pan Prezydent wymienił na utrzymanie szkół podstawowych,
średnich, przedszkoli. Akurat przedszkola to są zadania własne gminy a nie subwencja.
Mało tego rząd Prawa i Sprawiedliwości,  który wygrał wybory i  doszedł do władzy po
dojściu do władzy zlikwidował przymus, który wprowadziliście sześciolatków do szkół, dał
wybór rodzicom i  mało tego – poszły również za tym pieniążki  na przedszkola czego
wcześniej w ogóle nie było. Czy mógłby Pan Prezydent albo Pan… (niezrozumiały głos z
sali) Nie na przedszkola, tylko w związku z tym że sześciolatki zostały wolnościowo, że
tak powiem do wyboru mają, zapłacono również na sześciolatki. Tylko to. Czyli to nie jest
na przedszkola. Pan powiedział: na utrzymanie przedszkoli, Panie Prezydencie. To jest
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utrzymanie przedszkoli. A subwencja na dziecko to jest całkiem co innego. To dwa różne
pojęcia, Panie Prezydencie. Utrzymanie przedszkoli. Ale już nie będziemy dyskutować jak
Pan  nie  rozumie  co  to  znaczy  utrzymanie.  Niech  Pan  Dyrektor  Krzemiński  albo  Pan
Prezydent wyjaśni. Z tych dziesięciu milionów dwa miliony była subwencja na co poszła, a
z tych ośmiu milionów ile powinno być subwencji, a ile jest po prostu zadaniem własnym
miasta i skończymy z tym mitem trzystu milionów dokładanych do oświaty. Bardzo proszę
o konkrety.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Może najpierw,
Szanowni Państwo, zbierzemy pulę zapytań a później będzie wspólna odpowiedź w jednym
ciągu. Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę.”    

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Pan Nowakowski powiedział, że
mamy dzięki CIT-owi większy budżet miasta Płocka o 35 milionów. Tak, Panie Prezydencie,
cieszę  się  że  dzięki  temu  że  wygospodarowane  są  te  środki  przez  rząd  Prawa  i
Sprawiedliwości Pan może się cieszyć tym 35-milionowym większym budżetem, bo wreszcie
mamy… (niezrozumiały głos z sali) Panie Przewodniczący chyba...”   

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo o
spokój.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „To jest wreszcie nadszedł czas, kiedy samorządy
mogą cieszyć się realnymi pieniędzmi, które powinny spływać co roku, również za rządów
Pana kolegów do budżetu miasta Płocka. I Pan sobie tak policzy ile przez te lata, kiedy Pan
był prezydentem a w Polsce rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej i  PSL ile środków
finansowych do budżetu nie mogło trafić z tego powodu, że między innymi rząd Prawa i
Sprawiedliwości ukrócił między innymi takie działania, które były korupcyjne, złodziejskie,
które wreszcie powodowały odzyskanie VAT-u, CIT-u i innych podatków, które były należne
do budżetu państwa, między inne te którymi się Pan teraz chwali. (z sali Pan Paweł Stefański
powiedział: „Panie Przewodniczący to nie jest sejm!”) Ja bym proponowała, żebyście Państwo
tak emocjonalnie nie reagowali. Każdy ma prawo do swoich wypowiedzi. (z sali Pan Paweł
Stefański powiedział: „Ale nie do bredni!”).”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Pawle,
bardzo Pana proszę. My sobie damy radę w dyskusji kulturalnej w dwudziestu pięciu radnych.
(z  sali  Pan  Paweł  Stefański  powiedział:  „(niezrozumiały  głos)  Niech  mówi  na  temat!”;
niezrozumiałe głosy z sali) Proszę kontynuować, Pani Przewodnicząca.”   

Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy ja nie wiem, Panie Przewodniczący czy
jestem… (niezrozumiały głos z sali).” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę spróbować,
Pani Przewodnicząca.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy w moim przekonaniu jest to totalny brak
szacunku ze strony Pana Stefańskiego, który doskonale wie o tym, że mogę wystąpić na
drogę sądową, ponieważ zostało odtajnione Pana IP w prokuraturze płockiej i ja mam na to
trzy lata, kiedy mogę wystąpić przeciwko Panu w sądzie i Pan doskonale wie o tym. Zrobię to
w odpowiednim momencie. Na pewno nie będę Panu robić satysfakcji, żeby robić to w tym
momencie, kiedy Pan sobie tego życzy. Natomiast Pan doskonale wie co na Panu ciąży.  (z
sali Pan Paweł Stefański powiedział: „W każdym momencie będę miał satysfakcję.”)” 
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Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ale  wróćmy,
Drodzy Państwo, do informacji budżet za pierwsze półrocze.” 

Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała:  „Czyli,  jeśli  tak Pan Prezydent się chwali  tym
wyższym budżetem, chwali się Pan miliardowym budżetem, który mamy praktycznie teraz po
stronie dochodów to proszę mi powiedzieć, dlaczego cały czas uporczywie w tym budżecie
nie znajduje Pan miejsca na między innymi budowę ulicy Granicznej i Wodnej, dlaczego Pan
nie znajduje w tym budżecie uporczywie pomimo tego że ponad dwa tysiące mieszkańców
podpisało się pod koniecznością budowy nowego Przedszkola nr 17, cały czasy nie widzimy
tego w budżecie, cały czas Pan uporczywie nie chce słuchać mieszkańców, nie chce się w
ogóle wsłuchać w głos mieszkańców tylko realizuje swoje własne przedsięwzięcia co w moim
przekonaniu jest… nie przystoi prezydentowi, który mieni się człowiekiem jako osoba, która
reprezentuje obywatelski budżet miasta Płocka. Nie jest on obywatelski, bo ci mieszkańcy,
którzy do Pana wnioskowali, prosili, błagali, niestety nie doczekali się jakiejkolwiek reakcji z
Pana strony. Natomiast woli Pan na konferencjach wygłaszać tezy, że powinnam przepraszać
mieszkańców Płocka za to że wprowadziłam transport substancji niebezpiecznych w granice
miasta Płocka. I tak się zastanawiam kiedy ja to zrobiłam – 20, 30, 40, 50 lat temu. Nie
wiem, niech Pan określi mniej więcej, bo to co Pan mówi to jest zwykłe kłamstwo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Pani
Przewodnicząca, ja proszę i prosiłbym wszystkich Państwa, którzy będziecie dyskutować w
tym punkcie - trzymajmy się tematu, czyli sprawozdania za pierwsze półrocze. Do wszystkich
o to apeluję.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dobrze, Panie Przewodniczący. Dobrze. W moim
przekonaniu  to  co  Pan  zrobił  w  tym  roku,  czyli  skumulowanie  wszystkich  inwestycji
drogowych  w  jednym  okresie  w  ciągu  kilku  miesięcy  spowodowało  totalny  paraliż
komunikacyjny w naszym mieście i mieszkańcy i to dostrzegają, to mówią, piszą na forach
internetowych, albo Pan też słucha tego głosu mieszkańców albo znów Pan to lekceważy i nie
słucha tego. I teraz tak. Zabrakło mi w Pana informacji bardzo ważnego tematu – budowy
stadionu Wisły Płock. Jako że mamy wpisane środki w budżecie, a były też przesuwane w
tym roku na realizację tego przedsięwzięcia, bo jak pamiętam mieliśmy 80 milionów i na
jednej z ostatnich sesji też dokładaliśmy 20 milionów, czyli w budżecie mamy około 100
milionów w WPF na realizację tego przedsięwzięcia. Pan, w zasadzie Wiceprezydent Terebus
ogłosił  podczas  konferencji  informację  że  przetarg  został  ogłoszony.  Tylko  proszę  nam
wytłumaczyć  na  jakiej  podstawie  Państwo  chcecie  budować  stadion  nie  mając
zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. To jest pierwsza kwestia. A druga – co
znaczy  opis  zamówienia,  zacytuję:  „przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie
wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  a  na  jej  podstawie  zrealizowanie  w  trybie
zaprojektuj i  wybuduj planowanego” - i  słuchajcie Państwo - „planowanego zamierzenia
polegającego na rozbiórce i budowie stadionu.” Na czym polega planowane zamierzenie? To
że Państwo mi mówicie, że to się tak nazywa to nie przeczę. Możecie Państwo sobie tak to
interpretować, tylko albo to budujemy albo nie budujemy, albo planujemy zamierzyć albo
planujemy zrealizować. Możecie zaraz mi Państwo powiedzieć, zaraz Prezydent zaraz sobie,
wyobrażam, powie: czepia się Pani słówek. Nie, to jest bardzo istotne. Bo Państwo tak
naprawdę zaplanowaliście otwarcie ofert już po wyborach, po pierwszej turze. Pomijam fakt,
że  siedmiu  oferentów  i  tak  dalej.  Oczywiście  przetarg  nieograniczony.  Ale  w  takim…
(niezrozumiały  głos  z sali)  Dobrze,  ale  wybieracie  siedmiu oferentów z tych,  którzy się
zgłoszą. (niezrozumiały głos z sali) Dobrze, ale każdy może się zgłosić a Państwo wybieracie
siedmiu  oferentów.  (z  sali  Pan Jacek  Terebus Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka
powiedział: „Szanowna Pani, formuła przetargu nieograniczonego polega na preselekcji.”)”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Później,  Panie
Prezydencie.”
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Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Natomiast interesuje mnie zapis dlaczego Państwo
zastosowaliście taki słowny, w moim przekonaniu, słowną zabawę w tym opisie zamówienia:
planowane zamierzenie. I proszę mi powiedzieć na ile jest przygotowany operat szacunkowy,
ile Państwo powinniście mieć zagwarantowanych środków w budżecie i  czy prawnie jest
możliwe ogłoszenie przetargu jeśli się nie ma zabezpieczonych środków na tę inwestycję. Ze
słów Pana Skarbnika już wynikało wcześniej, że potrzeba nam co najmniej 120 milionów
złotych. Z tego co wiem, bo w historii mamy w Polsce, nie szukając za granicą, bo zaraz
Państwo zaczniecie mi rzucać jakieś przykłady tureckich może stadionów, w Polsce podobne
stadiony na 15 tysięcy miejsc buduje się już za blisko 200 milionów złotych. W związku z tym
chciałabym wiedzieć jak to jest możliwe że Państwo ogłaszacie przetarg bez zabezpieczenia
środków  finansowych  w  budżecie  i  dlaczego  Państwo  piszecie  w  opisie  takie  dziwne
sformułowania, w opisie zamówienia. To w moim przekonaniu jest zapis, który jest bardzo
miękki, bardzo elastyczny i nie wiem tak naprawdę na czym on ma polegać. Zabrakło mi
również do tej pory i prosiłabym, aby również to nam przedstawić jako radnym, bo to było
przez Państwa wykonane, a niestety nie mieliśmy tej informacji i szkoda, bo to jest bardzo
kosztowna, bardzo ważna inwestycja w mieście Płocku, w związku z tym chciałabym poznać
ten dokument, który Państwo moglibyście omówić, czyli WPF dotyczący budowy stadionu.
Nikt nam tego nie wyjaśnił, nie wytłumaczył jakie są Państwa założenia co do programu
funkcjonalno-użytkowego tego stadionu. W związku z tym proszę jeszcze w tym punkcie
przedstawić  nam  te  założenia  i  jak  Państwo  opieracie  swoje  założenia  w  kontekście
konkretnego  wydatkowania środków na realizację  tej  inwestycji,  co  będzie  miało  wpływ
oczywiście  na  realizację  również  tego  budżetu  i  budżetów  następnych  lat.  Proszę  o
uzupełnienie tej informacji. Dziękuję.”           

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy ktoś
z  Państwa  Radnych  chciałby  jeszcze  zabrać  głos?  Nie  widzę.  Zatem  prosilibyśmy  o
odpowiedzi.  Pan  Prezydent  Andrzej  Nowakowski.  Jeszcze  może,  Panie  Prezydencie,  Pan
Przewodniczący Wojciech Hetkowski chciałby zabrać głos. Proszę bardzo.”

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, ja mógłbym też wyjść w tej chwili na mównicę i wyjąć kartkę z kieszeni na
której się znajduje spis pięćdziesięciu ulic w Płocku, które czekają na to żeby je bardzo
szybko zrealizować.  Nie  zrobię  tego,  ponieważ ta sesja  dotyczy informacji  o  wykonaniu
budżetu a nie o projekcji budżetu na rok 2018. Te ulice to nie tylko Graniczna i Wodna ale
cały szereg innych. Nie chciałbym jednak pokazywać tego że nie bardzo rozumiem co tam na
tej  tablicy  jest  napisane  i  przedłużać  tej  dyskusji  próbując  wpuścić  wszystkich  nas,
prezydenta oraz skarbnika w tak zwane maliny trzy tygodnie przed wyborami. Ja myślę że
realizacja tego budżetu - o tym powinniśmy rozmawiać - przebiegała w sposób bardzo dobry.
W mieście Płocku zostało zrealizowanych mnóstwo różnych zadań inwestycyjnych, w tym
także takich, które były wprowadzane w trakcie roku budżetowego z chwilą pozyskania przez
miasto  Płock  środków  z  budżetu  unijnego  bez  których  o  remoncie  wielu  płockich  ulic
moglibyśmy  zapomnieć,  bo  miasta  byłoby  zwyczajnie  na  to  nie  stać.  Ja  w  dyskusji  z
przechodniami, którzy zaintrygowani zamknięciem ulicy Łukasiewicza zastanawiali się po co
to jest robione powiedziałem: po to to jest robione, że ta ulica wymagała remontu od wielu
lat i właśnie teraz pokazała się szansa na to że pozyskamy środki unijne i że oczywiście
Prezydent  Nowakowski  mógłby  zastosować  manewr  taki  –  jeździmy  sobie  po  tej
Łukasiewicza  w  zasadzie  jeszcze  bez  większego  problemu,  nikt  tam  nie  urwał  sobie
podwozia, to po co ja mam rozgrzebywać to miasto ryzykując to że ktoś wyjdzie i powie, że
oto właśnie Pan Prezydent Nowakowski rozgrzebał miasto, wprowadził korki nie wiedząc o
tym że nie wiedząc o tym, że nie korzystając z takiej być może niepowtarzającej się okazji ta
ulica Łukasiewicza by nie weszła w najbliższych kilku latach do realizacji ze względu na brak
środków budżetowych. I uważam że tego typu interpretowanie zdarzeń na terenie miasta
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Płocka jest nie chcę powiedzieć że nieuczciwe, ale myślę że trochę nielicujące z godnością
radnego odpowiedzialnego za maksymalne wykorzystanie wszystkich szans, które to miasto
otrzymuje. Stąd też skumulowało się wiele prac, które dobiegają szczęśliwego końca. I cieszę
się że Pan Prezydent Nowakowski jak to niektórzy mówią, którego jestem sojusznikiem, stać
jest go na taką odwagę, żeby zaryzykować podjęcie czegoś co rzeczywiście w pewnym
momencie mogło spowodować pewne niezadowolenie społeczne ludzi stojących w korkach.
Za, nie wiem, miesiąc, dwa ci ludzie jeżdżąc po ulicy zapomną o tym, że byli w korkach, tylko
będą się cieszyli z tego że jeżdżą sprawnie, szybko, że bezpieczeństwo ruchu... nie zagraża
żadne niebezpieczeństwo. Chciałbym zwrócić również uwagę na jedną rzecz, że gdybyśmy
tak  prześledzili  głosowania  nad  budżetami  miasta  minionej  kadencji  z  tego  głosowania
moglibyśmy łatwo wywnioskować kto był za budową stadionu w Płocku, który dzisiaj trzy
tygodnie przed wyborami znalazł aż tylu zwolenników. Bardzo łatwo odtworzyć jest listę
głosujących i pewnie nawet poproszę o to za chwilę kto był za budową stadionu podnosząc
rękę za budżetem, w którym te środki znajdowały się w mniejszej lub większej kolejności
albo kto był za tym ażeby ten stadion znalazł się w spisie zadań wieloletnich. Nie będę tego
robił, ponieważ nie uważam, że byłoby to i uczciwe, i mądre, a przede wszystkim postawiłoby
mnie w fatalnej sytuacji człowieka, który uczestniczy w sposób socjotechniczny w kampanii
wyborczej. Ja osobiście nie mam żadnych zastrzeżeń co do realizacji budżetu w roku 2018,
przyjmuję go z ogromnym zadowoleniem i życzę następnemu prezydentowi, żeby był równie
skuteczny w pozyskiwaniu środków unijnych, a także odważny w podejmowaniu decyzji,
które choćby przez krótki okres czasu mogą być wykorzystywane przeciwko niemu.”   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Ponownie Pani Przewodnicząca, proszę.”

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

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Panie  Przewodniczący,  tylko  takie  małe
sprostowanie do Pana Hetkowskiego, bo chyba Pan nie zrozumiał mojej intencji. Graniczna i
Wodna została wymieniona nie przez przypadek, ponieważ to właśnie Prezydent mówił, że
ponieważ  trwa  tak  długo  procedowanie  tych  protestów,  które  zostały  zgłoszone  przez
mieszkańców do wojewody, jak zostanie to rozstrzygnięte szybko przez wojewodę to jeszcze
zdążymy oczywiście zabezpieczyć środki w budżecie i taka była rozmowa. Więc nie przez
przypadek  zostały  wymienione  te  dwie  ulice,  nie  dlatego  żeby  listę  całą  wymieniać,
Szanowny Panie, o tym co Pan mówi, absolutnie nie. Natomiast w kwestii tej listy, którą Pan
chce uzewnętrznić à propos stadionu, tak, że teraz nagle wszyscy się obudzili i chcą budowy
stadionu, proszę mi udowodnić w którym momencie byłam przeciwko budowie stadionu.
Mieliśmy omawiane  materiały,  nie  było  głosu przeciw na tej  sali  kto  by  ktokolwiek  się
sprzeciwił  budowie  stadionu.  Natomiast  jeśli  Pan  teraz  wyjmuje  budżety  kto  z  radnych
głosował  za  budżetem,  kto  przeciwko  to  chyba  Pan  się  ździebko  pomylił  w  swoim
rozumowaniu, ponieważ ja nie jestem za tym, żeby zadłużać kolejny raz to miasto, a tam
niestety nie było tylko i wyłącznie budowy stadionu w budżecie, jak Pan doskonale wie, tylko
szereg innych działań o których wielokrotnie o tym rozmawiamy i to staraliśmy się wyłuskać
jako radni Prawa i Sprawiedliwości za czym jesteśmy, przeciwko czemu jesteśmy i jakie
mamy propozycje. I niech Pan nie szasta teraz takimi słowami, bo w moim przekonaniu nie
przystoi  to  Panu jako wiceprzewodniczącemu. Więc wyjaśniłam dokładnie o co chodziło,
jeśli chodzi o te dwie ulice, natomiast w kwestii głosowań nad budżetem to dla mnie jest
irracjonalny pomysł z Pana strony. Dziękuję.”   

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

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Wojciechowi Hetkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka. 
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Pan  Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Nie  ja
pierwszy  publicznie,  z  tym że  na  znacznie  mniejszym gremium niż  robią  to  niektórzy,
wyciągają wyrwane z kontekstu głosowania, na przykład z roku 2013 w sprawie podwyżek
wody. Oprócz tego ja wyznaję taką zasadę… (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała:
„Ale to było jedno głosowanie.”) A ja przecież nie mówię o stu głosowaniach, mówię o
głosowaniu  nad  budżetem  choćby  w  tym  roku.  (z  sali  Pani  Radna  Wioletta  Kulpa
powiedziała: „Ale budżet z ilu pozycji się składa, Szanowny Panie, (niezrozumiały głos).”)
Pani Radna, budżet to jest wynik pewnego kompromisu. Budżet to jest wynik pewnego
kompromisu. To w takim razie jestem przekonany że dwudziestu pięciu radnych siedzących
na  tej  sali  głosowałoby  przeciwko  budżetowi,  ponieważ  mój  pomysł,  na  przykład  ulica
Pocztowa, nie został zrealizowany ze względu na zbyt małe środki. Powinienem głosować
przeciwko temu budżetowi, ponieważ nie zgadzam się z tym ze jeden, dwa lub pięć moich
pomysłów  w  budżecie  się  nie  znalazło.  Głosuję  za  tym  budżetem  w  poczuciu  pełnej
odpowiedzialności za to, że to jest budżet stanowiący kompromis oczekiwań nas radnych,
który stanowi również wypadkową oczekiwań naszych wyborców. A przynajmniej jeśli głosuję
przeciwko nie stawiam zarzutu… nie kreuję siebie na kogoś kto tak naprawdę myślał inaczej,
tylko zagłosował tak sobie, bo miał dyscyplinę klubową. To tyle tych wyjaśnień. Równie
dobrze mógłbym idąc tokiem myślenia, że prezydent coś tam obiecał wyciągnąć mu dzisiaj
listę kilku innych ulic i obietnic składanych po różnymi warunkami na spotkaniach chociażby
na osiedlu Borowiczki a także na osiedlu na którym mieszkamy z Panią Przewodniczącą na
Zielonym Jarze oraz Podolszycach.”  

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękuję.  Pan
Prezydent Andrzej Nowakowski. Proszę bardzo, Panie Prezydencie.”

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Postaram się odnieść do tych kilku uwag zgłaszanych
bardziej mam wrażenie w ferworze walki wyborczej niż rzeczywiście odnoszących się do
konkretnych dokumentów, które zostały Państwu przedstawione zgodnie z programem
sesji.  Szanowni  Państwo,  zacznę  od  tego  że  ja  mam  świadomość  że  to  gdzieś  ta
kampania wyborcza się toczy, ale Pani Radna proszę naprawdę w emocjach przynajmniej
ograniczyć kłamstwa. Proszę nie kłamać. Proszę nie kłamać. Przede wszystkim zacznę od
tego, że jeśli chodzi o kwestie odzyskiwania VAT-u nie ma to najmniejszego wpływu na
budżet  miasta.  VAT  ma  wpływ  oczywiście  na  budżet  państwa,  na  skarb  państwa
natomiast  absolutnie  nie  ma  przełożenia  w  żaden  sposób  VAT  na  budżet  miasta.  W
przypadku CIT-u ten większy wpływ do budżetu miasta miał miejsce w roku 2017. My
dzisiaj omawiamy rok 2018 i... (niezrozumiały głos z sali). Pani Radna, rekordowy budżet
ponad miliardowy w tym momencie  absolutnie  nie  jest  związany z  jakimiś  wyższymi
wpływami  z  tytułu  podatku  CIT.  Mało  tego  podatek  CIT  płacą  przedsiębiorstwa  i
przedsiębiorcy a więc także nie Skarb Państwa. Więc bardzo proszę, żeby nie wprowadzać
mieszkańców  miasta  ani  obecnych  tutaj  czy  obserwujących  nas  za  pośrednictwem
internetu po prostu w błąd, bo mam świadomość że może Pani nie kłamie ale wprowadza
w błąd przede wszystkim. (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „I vice versa.”)
Warto w tym momencie byłoby przeprosić. (niezrozumiały głos z sali) W tym momencie
ten miliardowy budżet, ten miliardowy budżet Pani Radna jest efektem przede wszystkim
pozyskanych  środków  unijnych  i  współpracy  z  samorządem województwa.  Po  prostu
dzięki  temu że pozyskaliśmy rekordowe setki  już milionów złotych pieniędzy unijnych
jakich nie pozyskaliśmy w historii Płocka, tej najnowszej historii kiedy jesteśmy w Unii
Europejskiej  to  dzięki  temu  mamy  potężny  budżet,  który  możemy  wykorzystać  jak
najlepiej,  wspólnie,  razem,  ci  wszyscy  oczywiście  -  dziękuję  Panie  Przewodniczący
Hetkowski - którzy głosują za zmianami budżetowymi a nie przeciwko nim. Bo jeśli ktoś
konsekwentnie  głosuje  przeciwko zmianom budżetowym to  w tym momencie  trudno,
żeby  przypisywał  sobie  w  tym  momencie  chociażby  to,  że  w  jakikolwiek  sposób
wyprowadza  bądź  planuje  wyprowadzić  pojazdy  niebezpieczne  z  centrum  miasta.  Ja
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użyłem  takiego  popularnego  skrótu  myślowego,  na  przykład  można  tak  powiedzieć,
podczas  konferencji  że  za  wprowadzanie  pojazdów  niebezpiecznych  do  miasta  i  to
zarówno drogowych jak i kolejowych odpowiedzialny jest PKN Orlen. Skrótem myślowym
jest, że skoro jest pani pracownikiem PKN Orlen to także wprowadza Pani, w tym sensie.
To był taki tylko skrót myślowy, może rzeczywiście niezręczny ale jednak PKN Orlen jest
odpowiedzialny za to, że na naszych ulicach są cysterny, przecinają nasze ulice, które
albo jeżdżą po ulicach albo są przetaczane transportem kolejowym. Po prostu PKN Orlen.
I dzisiaj rzeczywiście staramy się ażeby ten ruch wyprowadzić i temu ma służyć właśnie
obwodnica. A o niej mówiłem przede wszystkim dlatego, ponieważ jest budowana w tym
roku.  Jeśli  jest  budowana  w  tym roku  to  w materiale,  który  Państwo otrzymali  jest
informacja ile środków w tym roku było przeznaczonych na budowę obwodnicy. Szanowni
Państwo, kolejna rzecz – totalny paraliż komunikacyjny. Takie padły słowa tutaj. Ja mam
świadomość że rzeczywiście przez okres wakacji i jeszcze w tej chwili  trwają remonty
niektórych ulic. Jest to spowodowane – i o tym także doskonale Państwo Radni wiedzą i
nie sądzę żeby Pani Radna nie wiedziała – tym że na te remonty pozyskaliśmy środki
unijne,  gdzie?  -  w  konkursach  unijnych.  Pozyskaliśmy  te  środki,  potężne,  milionowe
środki  i  to  idące  w  dziesiątki,  w  setki  milionów,  które  trzeba  wydać  zgodnie  z
konkursowym regulaminem, które jeśli mamy określone w tych konkursach, że musimy
te  środki  wydać  i  rozliczyć  do  końca  tego  roku,  bądź  do  października,  do  końca
października tego roku to musimy to zrobić. I dlatego właśnie rzeczywiście trwał i trwa
nadal  jeszcze,  kończy  się  remont  ulicy  Łukasiewicza,  trwały  prace  na  Kostrogaju  od
ubiegłego roku,  bo tam był potężny przecież remont i  także trwa rozdział  kanalizacji
realizowany przez spółkę Wodociągi. One także pozyskały środki unijne aczkolwiek już nie
przez urząd marszałkowski, ale z POIiŚ. W efekcie w tym momencie rzeczywiście pewna
część miasta – mam tu na myśli przede wszystkim jedną główną ulicę, która do tej pory
była jedyną ulicą, która komunikowała właściwie w sposób właściwy, należyty miasto z
Orlenem,  przez  remont  tej  ulicy  były  potężne  utrudnienia  a  są  w  tej  chwili  na
skrzyżowaniu  Łukasiewicza,  Tysiąclecia,  Miodowa.  I  to  tu  zgadzam  się  z  tym  że  te
utrudnienia były tym spowodowane. Ale powtórzę jeszcze raz – to jest efekt pozyskanych
środków unijnych, które musimy wydać i rozliczyć do końca tego roku. Dlatego właśnie
zarówno remont ulicy Łukasiewicza jak i Szanowni Państwo rozdział kanalizacji a więc to
wąskie  gardło  między  cmentarzami  w  al.  Kobylińskiego  niestety  powodują  tak  duże
utrudnienia. Przepraszam za to, ale jeszcze raz powtórzę – jest to konieczne prowadzenie
tych działań teraz w tym momencie, bo teraz w tym momencie pozyskaliśmy dziesiątki
milionów złotych z Unii Europejskiej na rozwój miasta, na realizację tych projektów i one
się  dzieją.  Czasami  są  mniejsze  utrudnienia.  Budowa  dróg  rowerowych  na  przykład,
kilometrów dróg rowerowych nie powoduje takich utrudnień. Ale potężny remont ulicy
Łukasiewicza czy rozdział kanalizacji, który jest mało wdzięczny ale który konsekwentnie
realizujemy  dzięki  Wodociągom od  kilku  lat  i  planujemy  także  w  latach  następnych
powodują  większe  utrudnienia.  Dziękuję  za  cierpliwość.  Jeszcze  raz  przepraszam  za
utrudnienia i za rzeczywiście zwłaszcza w okresie wakacyjnym problemy z tym związane.
W  przypadku  budowy  stadionu  rzeczywiście  ja  mógłbym  tutaj  wymieniać  -  i  są
wymienione w tym dokumencie - cały szereg inwestycji, które w mniejszym lub większym
stopniu w pierwszym półroczu były zrealizowane bądź dopiero są realizowane w drugim
półroczu i ta realizacja w pewien sposób jeśli chodzi o stadion dokonuje się, przybliżyła
się poprzez między innymi ogłoszenie procedury przetargowej. Pani Radna mówiła, żeby
pokazać WPF stadionu. Ja WPF-u stadionu nie pokażę, pokażę PFU stadionu czyli program
funkcjonalno-użytkowy. Pani Radna ja nie wiem, jeśli Pani Radna chce możemy zagłębić
się wspólnie nawet razem w lekturę tego dokumentu, ale to jest pięćset stron. Więc ja
bym bardzo prosił, że jeśli Pani Radna ma jakieś pytania do tego dokumentu on wisi na
stronie jako załącznik do przetargu. Proszę zapoznać się i ewentualne pytania albo na
sesji albo w formie interpelacji zgłosić, bo trudno byśmy dzisiaj rzeczywiście te pięćset
stron nawet wspólnie razem czytali. To jest dokument, który jest dostępny dla każdego i
wisi  na  stronie.  Prawda Panie  Wiceprezydencie?  Więc  można spokojnie  zagłębić  się  i
przeczytać, ewentualnie zgłosić wątpliwości. Jestem otwarty razem z Wiceprezydentem
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by te wątpliwości rozwiewać. Natomiast nie można w jednym zdaniu mówić, że mamy w
budżecie  100  milionów  na  budowę  stadionu  a  później  mówić  że  nie  mamy  jednak
pieniędzy na budowę stadionu. Albo mamy albo nie mamy. Możemy mówić że możemy
mieć za mało. Ja nie powiedziałem że to jest za mało czy za dużo. Mamy 100 milionów i
te  100  milionów  pozwala  nam  dzisiaj  na  ogłoszenie  przetargu  właśnie  w  systemie
zaprojektuj  –  wybuduj,  przetargu  ograniczonego,  jak  mówił  Pan  Wiceprezydent.  Jeśli
będzie  chciał  coś dodać  to  ewentualnie  doda.  Natomiast  jest  to  i  zgodne z prawem,
zgodne z przepisami. Jeśli okaże się że są to jak w niektórych przypadkach niektórych
inwestycji zbyt małe środki to wówczas będę jako prezydent wnioskował o zwiększenie
tej kwoty w zmianach budżetowych jeśli będzie taka konieczność. Jeśli jej nie będzie to
oczywiście  nie  będę  takich  wniosków  składał.  Szanowni  Państwo!  Natomiast  muszę
Państwu powiedzieć że przecież nawet gdyby okazało się że nie mamy tych pieniędzy w
budżecie bo może nie mamy ich na ten rok w takiej kwocie, ale mamy przecież w WPF na
najbliższe trzy lata, to i tak uśmiecham się, bo nie byłbym pierwszym, który takie rzeczy
robił,  bo  nie  przypominam sobie,  żeby Pan Wiceprzewodniczący  a  dawniej  Prezydent
Hetkowski  miał  pieniądze  kiedy  chciał  budować  most  w  budżecie.  A  jednak  trzeba
czasami  odrobinę  mieć  odwagi,  bo  nie  powiem  czego  jeszcze,  żeby  takie  decyzje
podejmować,  po prostu.  I  dzisiaj  jest  tak,  że  Pan rzeczywiście  Prezydent  wówczas a
dzisiaj Wiceprzewodniczący Rady te decyzje podejmował. Ktoś inny później most także
budował, to trzeba oddać mu, oczywiście, tak. Więc nie bójmy się tego że może nam
brakować. Może brakować a może nie brakować. Dzisiaj mamy i tak, jesteśmy – uważam
- w lepszej sytuacji niż przed laty był Prezydent ówczesny a obecnie Wiceprzewodniczący
Rady, a także ówcześni radni, którzy jednak dostrzegając potrzebę i wierząc że ten most
jednak powstanie, proszę zwrócić uwagę, co jest bardzo ważne, i kiedy będzie brakowało
tych pieniędzy, bo przecież brakowało tych pieniędzy także wówczas na most Pan Radny a
ówczesny Wiceprezydent Kolczyński pamięta, i nagle okazało się że można było w trybie
albo  bez  trybu,  albo  w  trybie  szczególnym  jednak  w  budżecie  państwa  znaleźć  50
milionów złotych na  budowę mostu.  Świetnie,  bardzo  dobrze.  Mało  tego,  w Radomiu
można  znaleźć  90  milionów na  budowę  jednej,  ważnej  może,  ale  drogi.  Dlaczego  w
Płocku nie można znaleźć, a przynajmniej dzięki parlamentarzystom płockim, w budżecie
państwa  jakichś  dodatkowych  środków do  budowy stadionu.  Jeśli  będziemy  wspólnie
razem,  tak  jak  to  było  w  przypadku  mostu,  rzeczywiście  działać  na  rzecz  ważnego
jednego,  ważnego projektu,  może  nie  jednego,  tych  projektów może  być  więcej,  bo
pomacham  jeśli  chodzi  o  salę  koncertową  Panu  Dyrektorowi,  Pani  Dyrektor,  Panom
Dyrektorom, to w tym momencie warto na pewno to robić, wspólnie działać na rzecz
rzeczywiście  ważnych  dla  Płocka  projektów,  które  nie  budzą  kontrowersji,  takich
chociażby ja stadion czy właśnie sala koncertowa. Jestem o tym naprawdę przekonany.
Natomiast  jeszcze  taka  drobna  uwaga.  Teraz  znowu  uśmiechnę  się  i  powiem  tak,
Szanowni Państwo, przecież jako prezydent miasta i wy jako radni na pewno chcemy
zbudować ulicę Graniczną i Wodną, i Pocztową. A już się boję ile ulic na Radziwiu zaraz
Radny  Kominek  wymieni,  że  też  chciałby  budować  i  trzeba,  a  ja  mógłbym…
(niezrozumiały  głos  z  sali)  Na  pewno  jak  się  zgłosi  to  jeszcze  będzie  miał  okazję.
Natomiast  jest  cały  szereg  ulic  na  chociażby  osiedlu,  na  wielu  osiedlach,  od
Wyszogrodzkiej po Parcele, tak, i możemy wymieniać, tylko zawsze kiedy pochylamy się
nad budżetem jest to kwestia pewnych wyborów, których musimy dokonać i staramy się
to  robić  w sposób jak  najbardziej  odpowiedzialny  stając  także  przed  mieszkańcami  i
mówiąc, że jeśli  pozyskamy środki  zewnętrzne,  środki unijne wtedy będzie łatwiej  to
zrobić.  Na  dzisiaj  potrzebujemy  środków na  realizację  projektów  prorozwojowych  na
które pozyskaliśmy – jeszcze raz powtórzę – dziesiątki milionów złotych. A na najbliższy
projekt  w piątek,  czyli  drugą  mobilność,  podpisujemy z  marszałkiem kolejną  umowę
gdzie trzeba dołożyć pieniędzy będzie do ulicy, w tym projekcie budżetu proponujemy
dołożenie do ulicy Kilińskiego, ale w perspektywie także do Tysiąclecia, które ma być w
latach 2019-2020 połączone z rozdziałem kanalizacji, czy do modernizacji szpitala. Po
prostu takie dzisiaj są potrzeby. I te pieniądze – taka jest propozycja prezydenta – i
wierzę że taka będzie zgoda radnych, żeby te środki w tym momencie w ten sposób

12



podzielić, bo rzeczywiście te inwestycje trzeba zrealizować. Bo mając środki unijne warto
je wykorzystać skoro pozyskaliśmy je w tak dużym wymiarze. Ewentualnie może ktoś
powiedzieć na przykład z radnych i jestem ciekaw czy da radę jakiej ulicy nie zrobić na
przykład, czy jest taka ulica, której rzeczywiście nie róbmy. (niezrozumiały głos z sali)
Dobrze.  To  z  mojej  strony  tyle.  Dziękuję  bardzo.  Nie  wiem  czy  Pan  Wiceprezydent
chciałby coś dodać? Nie.”
                        
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo, Panie Prezydencie. Ponownie Pani Przewodnicząca.” 

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Prezydencie, Pan może powiem nam, kiedy
rozpoczęła  się  obecna  perspektywa  unijna  i  dlaczego  teraz  dopiero  Państwo  rozpoczęli
pozyskiwanie  środków a  nie  zrobiliście  tego  dużo  wcześniej.  Dlatego  między  innymi  te
inwestycje  się  skumulowały.  To  też  jest  bardzo  istotne.  Natomiast  cały  czas  Państwo…
(niezrozumiały głos z sali) Ja jeszcze nie skończyłam, Panie Prezydencie. Jeszcze chwilę.
Natomiast cały czas Państwo podkreślacie że nie mówimy o bieżącym budżecie, ale Pan cały
czas mówi też nie o bieżącym budżecie. Pan mówi cały czas wracając do mostu i dróg
dojazdowych,  które  były  realizowane  wiele  lat  temu.  Wychwala  Pan  obecnego
Wiceprzewodniczącego  Rady,  który  rozpoczął  procedurę  pozyskiwania  środków na most.
Oczywiście nie starczało tych środków, które Pan pozyskał. Musiał późniejszy Prezydent Pan
Mirosław Milewski pozyskiwać te środki, ale Pan nawet nie tknął procedury realizacji dróg
dojazdowych do tego mostu a później Pan je wyśmiewał, że stoi most bez dróg dojazdowych,
zarówno jeden jak i drugi Pan. W związku z tym prosiłabym trochę pokory i  może już
zakończenia tego etapu, że cały czas obwiniamy wszystkich innych za coś, tylko patrzmy
może w przyszłość i budujmy a nie cały czas Pan jedzie na krytyce nie słuchając w ogóle, nie
wsłuchując się w głos zarówno swoich przeciwników jak i mieszkańców. To nie chodzi o to że
my mamy się zgadzać czy głosować rękę w rękę. To nie w tym rzecz. Mamy rozmawiać i
szukać jakiegoś wzajemnego porozumienia. Natomiast PFU o którym Pan wspominał i tak się
Pan cieszy, że akurat mi się z WPF-em pomyliło, w WPF jest zawarta właśnie między innymi
budowa stadionu, bo jest rozpisana na kolejne lata. Na razie mamy zagwarantowane sto
milionów złotych.  Wszyscy doskonale wiemy i  wszyscy sobie  chyba zdajemy na tej  sali
sprawę,  że  to  jest  zbyt  mała  kwota.  Czyli  w  momencie,  kiedy  rozstrzygniecie  Państwo
przetarg i będą wyższe kwoty wynikające z ofert złożonych przez przedsiębiorców będziemy i
tak  musieli  stanąć  przed  momentem  jak  zwiększyć  środki.  Jeśli  Państwo  macie  tą
świadomość, bo Pan Skarbnik już nam sygnalizował że to będzie większa kwota niż te 100
milionów, to w takim razie nie wiem czy Państwo chcecie otworzyć oferty... (niezrozumiały
głos z sali)… sekundkę, czy Państwo chcecie otworzyć oferty i powiedzieć że nie mamy na to
środków w związku z tym wycofujemy się z budowy stadionu. Chciałabym poznać jasną
deklarację Pana jaki jest cel tego tak naprawdę. Bo jeśli wszyscy jesteśmy zadeklarowani że
jesteśmy za budową stadionu a wiemy doskonale o tym że nie mamy zabezpieczonych
środków na realizację tego zadania, to dlaczego Państwo uporczywie uważacie że my nie
mamy racji, bo mamy tą rację, tylko jest kwestia jak zrealizować tą inwestycję pozyskując
jeszcze dodatkowe środki i  zapisując je w WPF-ie, bo de facto Państwo nie macie tych
środków. W moim przekonaniu inwestycja nie powinna pójść na ogłoszenie przetargowe, jeśli
nie ma zabezpieczonych środków w budżecie. Powinniśmy je najpierw zabezpieczyć. To tak
jak Pan coś ogłasza nie mając zabezpieczonych środków w budżecie, robi Pan konferencję
prasową, na przykład piknik lotniczy, który jest dobrą imprezą, ale to między innymi przez
miasto ta impreza została wycofana, bo wtedy Pan nie dołożył tych środków finansowych, nie
pamiętam dwa czy trzy lata temu, kiedy mógł się odbyć ten piknik lotniczy a teraz podpisuje
Pan list intencyjny z którego de facto nic nie wynika i też nie mamy środków w budżecie na
to, żeby zabezpieczyć na realizację pikniku lotniczego. I czy w ogóle to jest na zasadzie
takiej,  że Pan będzie tylko świadczył patronat honorowy bez zabezpieczenia środków w
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budżecie, bo też chcielibyśmy jako radni wiedzieć ile planujemy wydać środków finansowych
na  realizację  pikniku.  To  jest  oczywiście  event,  impreza  która  na  pewno  podobała  się
mieszkańcom i  cel  jest  słuszny,  i  żałuję  że  miasto  się  kilka  lat  temu z  tego wycofało.
Dziękuję.”      

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Teraz
Pan Prezydent, proszę bardzo.”  

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

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Znaczy nie wiem, ale
znowu zacznę  od sprostowania  kłamstwa  Pani  Radnej,  przepraszam, naprawdę bo  ja
prosiłem o to na początku i teraz znowu muszę interweniować. Ale, Pani Radna, być może
Pani nie pamięta ale Pani znowu wprowadziła i radnych, i mieszkańców Płocka w błąd albo
Pani  okłamała  z  premedytacją.  (niezrozumiały  głos  z  sali)  Tak,  merytorycznie  chcę
powiedzieć, że miasto  zabezpieczało  na piknik lotniczy środki,  zabezpieczało  środki w
wysokości  1.000.000  złotych,  później  800  tysięcy,  natomiast  ogłaszało  postępowanie
przetargowe  do  którego  się  nikt  nie  zgłaszał,  czyli  przez  dwa  lata  miasto  chciało
realizować  piknik  lotniczy,  zabezpieczało  środki,  natomiast  ogłaszaliśmy postępowanie
przetargowe  i  nikt  się  do  organizacji  nie  zgłaszał.  Być  może  one  były  za  małe,  ale
zabezpieczaliśmy te środki, więc proszę nie mówić że miasto się wycofało czy nie chciało.
Absolutnie nie. Więc to jest pierwsza rzecz. W tym momencie, jeśli  chodzi o… Mamy
partnera, który chce i jest gotów organizować piknik lotniczy i jest deklaracja z mojej
strony że - prawdziwa - w budżecie przyszłorocznym takie środki będą zarezerwowane,
koniec, kropka. One będą rzędu około miliona złotych, ale to będziemy o tym rozmawiać
w perspektywie przyszłorocznego budżetu środków na tak naprawdę promocję miasta. Z
mojej  strony  jako  deklaracja  taka  prezydenta,  list  intencyjny,  który  tam  nie  było
zapisanych  żadnych  środków  ale  gotowość  do  współpracy  i  właśnie  współudziału  w
organizacji tego przedsięwzięcia. Ważne że w końcu jest partner z którym można na ten
temat  rozmawiać,  który  chce  organizować.  Aczkolwiek,  przepraszam  Panie
Przewodniczący, że odbiegam trochę od tematu ale ad vocem to było. Natomiast Pani
Radna znowu z pewnym takim uporem mówi o tym, że mamy albo nie mamy środków.
Jeszcze  raz  powtórzę  –  mamy  100  milionów  i  będziemy  cały  czas  szukać  środków
zewnętrznych. Już wspominałem swego czasu, teraz nie, ale swego czasu, że cały czas
czekamy na odpowiedź firmy do której wystosowaliśmy pismo. Ta odpowiedź jeszcze nie
przyszła. Jeśli przyjdzie będziemy wiedzieli czy będzie wsparcie, czy nie będzie wsparcia.
Ale przed chwilą  mówiłem o tym że ważne projekty,  projekty miejskie,  mogą zyskać
wsparcie  budżetu  państwa,  jeśli  rzeczywiście  posłowie  podejmą  takie  działania  i
odpowiednio  zagłosują  podczas  głosowania  nad  uchwałą  budżetową.  Tak  się  stało  w
przypadku  budowy  mostu,  stąd  wywołany  rzeczywiście  Pan  Wiceprzewodniczący  a
ówcześnie  Wiceprzewodniczący  Hetkowski  gdzie  posłowie  zapisali  50  milionów,  które
zostały następnie przekazane miastu. I to samo może wydarzyć się, co pokazuje przykład
Radomia, także w perspektywie przyszłego roku na przykład, jeśli jakiś poseł obojętnie z
jakiego klubu przecież zgłosi taki wniosek, żeby dofinansować budowę stadionu w Płocku
w wysokości na przykład 50, 70, nie wiem, 20 milionów złotych. (głos z sali: „Najlepiej
150.”)  Najlepiej,  dokładnie  tak.  I  w tym momencie  jeśli  pozostali  posłowie  poprą  to
otrzymamy takie wsparcie z budżetu państwa. Jest to możliwe co pokazuje przykład i
Płocka dawniej i Radomia obecnie. Ja tylko chciałbym, namawiam wszystkich do tego,
żeby rzeczywiście przekonywać swoich parlamentarzystów do wsparcia ważnego z punktu
widzenia funkcjonowania, rozwoju, czy prestiżu nawet naszego miasta projektu. To w tej
kwestii.  Ja  przepraszam Pana  Przewodniczącego  Krysztofiaka.  Chciałbym prosić  Pana
Dyrektora Krzemińskiego, żeby wytłumaczył.  Ja też może tutaj użyłem zbyt dalekiego
skrótu  myślowego  mówiąc  o  utrzymaniu  przedszkoli  czy  szkół.  Mam także  na  myśli
oczywiście wynagrodzenia, dokładnie, nauczycieli, więc to także, mówię w ten sposób.
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Natomiast  rzeczywiście  cieszę  się  że  zgodziliśmy  się,  Panie  Przewodniczący,  że
sześciolatki  jednak  otrzymują,  za  sześciolatkami  idzie  ta  subwencja.  Więc  to  akurat
wymienienie przedszkoli wcale nie jest nie na miejscu. Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.
Dziękuję.”     

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosimy bardzo
Pana Dyrektora.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Maciejowi
Krzemińskiemu Dyrektorowi ZJO.

Pan  Maciej  Krzemiński  Dyrektor  Zarządu  Jednostek  Oświatowych  powiedział:
„Szanowni Państwo! Rozpocznę może od przedszkoli. W roku 2013 wprowadzono nową
zmianę ustawy o systemie oświaty w której ustalono, że przedszkola będą otrzymywać
dotacje z budżetu państwa i równocześnie wprowadzono obowiązek, taki harmonogram
dostępności  miejsc  w  przedszkolach.  Najpierw  był  dla  sześciolatków,  pięciolatków,
czterolatków  i  trzylatków.  W tym momencie  już  wszystkie  dzieci,  rodzice  wszystkich
dzieci mają prawo do przedszkola. Ten harmonogram już się spełnił. To było związane z
tą dotacją. Pamiętacie Państwo, że wtedy również była zmiana uchwały o opłatach za
przedszkola. Wtedy też na mocy tej ustawy musieliśmy obniżyć opłaty za przedszkole do
złotówki  za  godzinę  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  za  czas  ponad  ten  wynikający  z
ramowego  planu  nauczania.  Te  zmiany  już  funkcjonują  od  roku  2013.  Natomiast
równolegle  z  tym był  wprowadzony  obowiązek  dla  dzieci  sześcioletni  nauki  w  szkole
podstawowej  i  wtedy  razem  z  tym  obowiązkiem  oczywiście  na  takie  dzieci
otrzymywalibyśmy  subwencję  oświatową  w  pełnej  wysokości  stu  procent  na  ucznia
przeliczeniowego. Po rezygnacji z tej nowelizacji ustawy, to miało miejsce dwa lata temu,
kiedy ten obowiązek dla dzieci sześcioletnich przestał obowiązywać, zamiast subwencji tej
w wysokości stu procent pozostawiano dotację dla dzieci sześcioletnich i równocześnie
subwencję ustalono w wysokości siedemdziesięciu pięciu procent dla dzieci sześcioletnich.
Jak się podsumuje te dwie kwoty, ja je tutaj sobie nawet wynotowałem – to jest kwota
1.370  na  dziecko  sześcioletnie  dotacji  i  4.106  złotych  rocznie  oczywiście  na  dziecko
sześcioletnie  subwencji,  to  daje  kwotę  dokładnie  równą  standardowi  subwencji.  Czyli
właściwie  w  ciągu  tych  ostatnich  lat  niewiele  się  zmieniło,  jeśli  chodzi  o  dzieci
sześcioletnie,  to  znaczy otrzymują mniej  więcej  takie pieniądze jakie by otrzymywały
wtedy, kiedy by to byli uczniowie szkół podstawowych. Czyli z punktu widzenia finansów
samorządu miasta w tej kwestii jakby nie zmieniło się nic. Problem polega tylko na tym,
że właśnie ten standard  o którym wspomniałem, a wynosi on w tym roku 5.474 złote, że
jest on zbyt niski w stosunku do wymagań jakie stawia rząd wobec samorządów. Chodzi
tutaj  o  podwyżki  nauczycieli.  Państwo  pamiętacie,  że  na  sesji  czerwcowej  był  taki
materiał  w  którym  ten  problem  był  analizowany.  Tegoroczna  podwyżka  nauczycieli
wdrożona  od  1  kwietnia  powoduje,  że  musimy  wydać  dodatkowo  na  wynagrodzenia
nauczycieli około sześciu milionów złotych. Tymczasem subwencja pokrywa tę kwotę tylko
w połowie. W poprzednim roku wdrożyliśmy podwyżkę nauczycieli taką bardzo nikłą 1,3%
i  też  to  był  skutek  roczny  w wysokości  ponad  dwa miliony,  z  czego  półtora  miliona
sfinansowaliśmy  ze  środków  własnych.  Czyli  w  wyniku  tego  zaniżania  standardu
finansowego na ucznia – jak powiedziałem on wynosi 5.409 i różni się od ubiegłorocznego
tylko o nieco ponad dwa procent, a skutki podwyżki wynagrodzeń to jest cztery procent w
skali całego roku. I to jest ten problem, który zmusza samorządy do wykładania coraz
większych  środków  finansowych  ze  źródeł  poza  subwencją,  poza  dotacją.  Poza
subwencją, poza dotacją oświatową. Samorządy są zmuszone dokładać coraz więcej do
oświaty. Dodatkowo na te zjawiska nałożyła się reforma. Państwo pamiętacie, że w lutym
tego roku był uchwała zmieniająca budżet miasta, plan tegoroczny, w którym Państwo
zgodziliście  się  przekazać  ponad  milion  złotych,  milion  trzydzieści  tysięcy,  milion
trzydzieści  pięć,  na  dofinansowanie,  czy  sfinansowanie  wyposażenia  szkół  w  takim
zakresie, żeby zabezpieczyć minimalne potrzeby związane z reformą systemu edukacji.
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Chodziło tutaj przede wszystkim o pracownie fizyko-chemiczno-biologiczne w szkołach
podstawowych dla siódmych, ósmych klas szkół podstawowych. Te pieniądze bardzo się
przydały  szkołom  i  to  już  zostało  zrealizowane.  Oczywiście  zwróciliśmy  się  do
Ministerstwa Edukacji z wnioskiem o przydział dodatkowych środków na ten cel z rezerwy
subwencji  oświatowej  i  w  myśl  tych kryteriów,  które  ustalono  otrzymaliśmy dwieście
tysięcy złotych, czyli jest znowu osiemset tysięcy złotych na finansowanie tych nowych
zadań, pochodzi ze środków innych niż subwencja i dotacja oświatowa. I to chyba tyle.
Takie są liczby. Dziękuję.” 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo, Panie Dyrektorze. Ponownie Pani Przewodnicząca.”

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

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Dziękuję  bardzo.  Znaczy  szkoda  że  nie  ma
głównego adresata moich słów na sali. Zauważyłam że dzisiaj Pan Prezydent często wygłasza
słowo kłamstwo a później  przyznaje,  że  sformułowanie  było  niefortunne.  To jest  trochę
dziwne w ustach osoby, która – tak jak podkreślam – powinna budować coś a nie tworzyć
mury. Mam wrażenie że niestety Prezydent robi sobie kampanię wyborczą niekoniecznie
adresując  te  słowa  właściwie  i  właściwie  je  formułując.  I  też  nie  wiem  dlaczego  Pan
Prezydent  wykorzystuje  służby  miasta  do  realizowania  kampanii  wyborczej,  ale  to  jest
pytanie retoryczne na które pewnie nie otrzymam dzisiaj odpowiedzi. Natomiast wracam do
swojego  pytania,  które  zadałam i  proszę  o  odpowiedź  bo  tak  naprawdę  potoczyła  się
dyskusja zupełnie w inną stronę a Państwo zbagatelizowaliście cały czas tą informację o
której rozmawialiśmy, czyli wracamy do stadionu –  planowane zamierzenie, dlaczego jest
użyte takie sformułowanie. To jest jedna kwestia. A druga – proszę, nigdy nie mówiłam,
żebyśmy czytali 500 stron, jeśli Państwo chcecie to możemy przeczytać te 500 stron PFU,
natomiast chodzi o to żeby powiedzieć o rzeczach najważniejszych i to chyba dla nas, dla
mieszkańców, którzy są obecni na tej sali jest chyba istotne. To nie jest inwestycja za pięć,
dziesięć tysięcy. To jest inwestycja przekraczająca nawet wydatek mostu w związku z tym
wypadałoby powiedzieć co Państwo założyliście,  czy też firma, która opracowała PFU co
założyła, co miałoby się znaleźć w tym obiekcie oprócz samej płyty boiska i  oczywiście
widowni. Tak że bardzo bym prosiła, żebyście Państwo nam wyjaśnili co konkretnie zawiera w
takich największych szczegółach program funkcjonalno-użytkowy. Dziękuję.”    

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Widzę kolejne zgłoszenia ze strony Państwa Radnych. Ja pozwolę sobie tylko na bardzo
krótkie  podsumowanie  dotychczasowej  dyskusji.  Szanowni  Państwo!  Sesje,  które  mają
miejsce w trakcie kampanii wyborczych są zawsze specyficzne. Miałem możliwość z tego
miejsca po raz trzeci taką sesją w trakcie kampanii oglądać i niestety są one podobne do
siebie. Ja bardzo proszę, będę się starał nikomu z Państwa nie przerywać, bo to też będzie
odebrane pewnie być może już kampanijnie, natomiast ja bardzo proszę Państwa wszystkich
o  maksymalną  dyscyplinę  i  trzymanie  się  tematyki.  To  jest  podsumowanie  całej
dotychczasowej dyskusji, nie czyjejś personalnej. Czy Pani Przewodnicząca od razu chciała
ad  vocem,  bo  widzę  wciśnięcie?  (niezrozumiały  głos  z  sali)  No  to  się  ucieszyłem.  Pan
Przewodniczący Marek Krysztofiak.”

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

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący, taki ton dyskusji tutaj
w kontekście kampanii  wyborczej narzuca Pan Prezydent, bo to on cały czas mówi o
wyborach, cały czas mówi kłamstwo w stosunku do Pani Przewodniczącej. Musi się liczyć
z tym, że jest to broń obosieczna i w stosunku do niego również taka broń może zostać w
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każdej chwili zastosowana. Dowodem na to...” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Odniosłem się do
całej dyskusji.”

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Dowodem na to, Panie Przewodniczący, jest
to że ja pierwszy zabrałem głos, ja pierwszy zgłosiłem problem, prosiłem o wyjaśnienie,
pominął  mnie  Pan  Prezydent  całkowicie.  Dopiero  jak  zobaczył  że  się  zgłaszam  o
wyjaśnienie  przypomniał  sobie  że  -  ja  nie  biorę  udziału  w  kampanii  wyborczej  na
prezydenta, więc przypomniał sobie że wypadałoby jeszcze mi też dać odpowiedź. Tak że
proszę ostrożnie z tym wygłaszaniem tezy kto tu narzuca jaką rolę w czasie tej sesji.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja nie mówiłem że
ktoś  narzuca,  Panie  Przewodniczący.  Odnosiłem  się  do  wszystkich  dotychczasowych
wypowiedzi i apeluję do wszystkich Państwa.”
 
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Tak, ale to było po wypowiedzi Pani Radnej
Kulpy akurat a nie po wypowiedzi Pana Prezydenta. Trzeba było wtedy zgłosić ten sam
problem  i  zgłosić  uwagę,  to  byłoby  normalne,  a  nie  w  stosunku  do  kandydatki  na
prezydenta Pani Wioletty Kulpy. Ja teraz już się odniosę merytorycznie do tego o czym
chciałem powiedzieć. Dziękuję Panu Krzemińskiemu za wyjaśnienie słowa subwencja i za
to, że… Szkoda że nie ma Pana Prezydenta, to by wiedział co to jest dotacja, co to jest
subwencja.  Ja,  Panie  Dyrektorze,  słuchając Pana miałem wrażenie,  że już mówimy o
następnym  punkcie  troszeczkę,  bo  tu  akurat  o  podwyżkach  Pan  wspomniał,  o  tych
dopłatach miasta. Ja pytałem się o co innego. Ja usłyszałem z ust Pana Prezydenta, że
dwa  miliony  wpłynęło  subwencji  a  miasto  na  oświatę  wydało  dziesięć  milionów
utrzymując szkoły podstawowe, średnie, przedszkola, a więc różnica ośmiu milionów. Ja
chciałem  usłyszeć  od  Pana,  jeżeli  Pan  jest  w  stanie  to  powiedzieć,  na  co  te  osiem
milionów konkretnie poszło i co z tych ośmiu milionów powinno być w subwencji rządowej
a co nie, konkretnie. Remonty, inwestycje to nie jest subwencja, odrzucamy i konkretnie,
tak. Z ośmiu milionów brakowało, nie wiem, dwa miliony, z tego co Pan powiedział, dwa
procent, cztery procent, czyli rozumiem dwa miliony wpłynęło, powinno być cztery, sześć
milionów było zadanie własne miasta, koniec odpowiedzi. Dziękuję.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo Panie Dyrektorze. Cieszymy się bardzo, że Pan nie kandyduje.”      

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

Pan  Maciej  Krzemiński  Dyrektor  Zarządu  Jednostek  Oświatowych  powiedział:
„Szanowni  Państwo!  Panie  Radny,  jeśli  chodzi  o  różnicę,  tą  wzrastającą  dysproporcję
między dochodami z budżetu państwa a wydatkami samorządu to jeśli chodzi o ten rok to
przypominam, że mieliśmy podwyżkę wynagrodzeń również pracowników administracji i
obsługi, która była, powinna być i jest finansowana przez nas. Ten wzrost to jest też ta
podwyżka  wynagrodzeń  administracji  i  obsługi.  Natomiast  ten  wzrost  mógłby  być
mniejszy gdyby nie to, że musimy w połowie finansować wzrost tych podwyżek o których
decyduje rząd. Do tej pory do roku poprzedniego było zawsze tak, że jeżeli rząd czy Pani
Minister,  bo  to  najpierw  się  pojawia  w  ustawie  budżetowej,  a  później  Pani  Minister
przygotowuje  rozporządzenie  odpowiednie,  jeżeli  rząd  decyduje  się  na  podwyżki
wynagrodzeń nauczycieli  to daje za tym równocześnie środki.  I  tak było do tej pory.
Ostatni raz taka tego rodzaju dysproporcja zdarzyła się w roku 2002 za Pana Ministra
Handkego, kiedy Państwo pamiętacie. (niezrozumiały głos z sali) Natomiast chodzi o to,
że brakuje tych pieniędzy na podwyżki. Za mało dostajemy na podwyżki stąd miasto musi
finansować  rządowe  podwyżki.  I  to  jest  główne  źródło  tych  dodatkowych  środków.
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(niezrozumiały głos z sali) Co jeszcze mam wyjaśnić?”  

Pan  Radny  Marek  Krysztofiak powiedział:  „Jeżeli  mogę  zabrać  głos.  W  ogóle  nie
uzyskałem  odpowiedzi  na  pytanie.  Bo  tak,  Panie  Dyrektorze,  podwyżki  tak  zwane
nauczycieli  weszły  od  1  kwietnia,  mówimy  o  pierwszym  półroczu,  kwiecień,  maj,
czerwiec. Jaka to jest suma?”

Pan  Maciej  Krzemiński  Dyrektor  Zarządu  Jednostek  Oświatowych  powiedział:  „Ja
szacuję, że do końca roku wydamy… (z sali Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział:
„Nie  do  końca  roku.  Mówimy  o  pierwszym półroczu.  Jaka  to  jest  kwota?”)  Pierwsze
półrocze to będzie około  dwóch i  pół miliona.  (z  sali  Pan Radny  Marek Krysztofiak
powiedział:  „Czyli  na  pół  to  jest  1.250.000.”)  Nie,  dwa  i  pół  miliona  za  to  pierwsze
półrocze.  (z sali Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Chwileczkę, mówimy od 1
kwietnia.”).”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący, Panie Radny ja bym prosił może jednak nie chaotycznie tylko po kolei
wypowiedzi, zgłaszać się do wypowiedzi.”

Pan  Maciej Krzemiński  Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych powiedział: „Skutek
roczny całej podwyżki to jest ponad sześć i pół miliona i wobec tego tak szybko szacuję,
że to powyżej dwóch milionów będzie za to pierwsze półrocze. Natomiast nie potrafię
teraz tak szybko policzyć ile wydaliśmy na wdrożoną podwyżkę administracji i obsługi. To
można wyliczyć, bo to 243 złote na etat razy półtora tysiąca razy sześć miesięcy.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Już przekazuję
głos może Panu Skarbnikowi.” 

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

Pan  Wojciech Ostrowski  Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedział:  „Takich  szczegółów na
dzisiaj  myślę  że nikt  nie  przygotował  co  do złotówki  na  co poszło  więcej  te  dziesięć
milionów. Taką odpowiedź Panu Radnemu przygotujemy.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo, Panie Dyrektorze. Pan Przewodniczący, proszę.”

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

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „To ja się dziwię, że jesteście nieprzygotowani
a rzucacie w eter, że osiem milionów, no bo dziesięć milionów, tak, z tego dwa miliony
subwencji, że osiem milionów dokładamy do oświaty i nie wiecie na co. Ja wam powiem
na co. Wliczyliście po prostu podwyżkę płac pracowników administracji i obsługi – to było
około  pięciu,  sześciu  milionów,  jak  Pan Skarbnik  mówił  to  na  nadzwyczajnej  sesji  w
listopadzie,  że  wprowadzenie  tej  podwyżki  to  będzie  taka  suma.  Więc  głównie  to
wrzuciliście  co  jest  zadaniem  miasta  i  nie  potraficie  dlatego  wytłumaczyć.  Więc  nie
rzucajcie w eter takich sum, że trzysta milionów dokładacie do oświaty, dziesięć milionów
dokładacie, jeżeli nie potraficie wyjaśnić co jest zadaniem własnym miasta a co powinno
być  w  subwencji  oświatowej.  I  tylko  o  to  mi  chodziło.  Nie  potraficie,  nie  jesteście
przygotowani to nie rzucajcie w eter takich sum. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Myślę
że zamykamy ten temat.”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Skarbnik
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Wojciech Ostrowski, proszę bardzo.”

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

Pan  Wojciech Ostrowski Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedział:  „Nie  zamykamy,  Panie
Radny, bo Pan Radny tutaj nas obarcza niewiedzą. My wiemy, że wydaliśmy na oświatę
dziesięć milionów więcej. W związku z tym co do dokładnych kwot nie jesteśmy w stanie
Panu podać, ponieważ nie chciałem właśnie Panu odpowiadać, że około trzy miliony to
poszło  na  to,  około  dwa  miliony  na  to.  Dlatego  też  zgłosiłem  się  po  to,  żeby
podpowiedzieć, ze Panu Radnemu odpowiemy na piśmie szczegółowo, dokładnie na co
poszło te dziesięć milionów więcej, ile z tego była subwencja, a ile były nasze środki i na
co, jakie zadania, czy zadania własne, czy nie własne, czy przedszkola, czy podwyżki. W
związku z tym dlatego też chciałbym to w ten sposób zakończyć,  bo tego tego typu
dyskusja... Nikt nigdy nie powiedział, że miasto dokłada 300 milionów na oświatę. Cały
koszt  oświaty  to  jest  ponad  trzysta  milionów  złotych,  miasto  z  tego  dokłada  jakieś
czterdzieści prawie pięć procent. Dziesięć lat temu dokładało trzydzieści osiem procent. I
to tyle.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Słyszałem, że
kończymy, ale widzę że nie kończymy. Pan Przewodniczący.”

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

Pan  Radny  Marek  Krysztofiak powiedział:  „Jedno  zdanie.  Jeżeli  znów  będziecie
nieprzygotowani, będziecie rzucali hasło trzysta milionów, czterdzieści pięć procent, to nie
ma o czym dyskutować.  Ja zadałem proste pytanie.  Mieliśmy informację  za pierwsze
półrocze, padło hasło dziesięciu milionów na co to zostało wydane, to powinniście być
przygotowani, bo w takim układzie jak będziemy zaraz dyskutować o następnym punkcie.
Też są cyferki podane, tak, i też nie będziecie przygotowani na dyskusję. To Pan, Panie
Skarbniku, powiedział że wy nie jesteście na tą chwilę przygotowani, żeby podać takie
dane,  a  należy  być  przygotowanym  do  takiej  dyskusji  jak  mówimy  zwłaszcza  o
pieniądzach i rzucamy w eter jak to ta oświata wiele kosztuje. I to już naprawdę koniec,
Panie Przewodniczący.”     

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

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

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Całkowicie się z Panem,
Panie Radny, nie zgadzam. My nic nie rzucamy w eter tylko mówimy konkrety. Dziesięć
milionów więcej rok do roku, cała oświata trzysta sześć milionów tyle nas kosztuje. I to
są konkretne liczby, które Pan Radny znajdzie w budżecie. Nic więcej ja nie rzucałem w
żaden  eter  i  nikt  nie  rzucał  poza  tym,  że  mówimy  o  takich  kwotach.  Natomiast
rzeczywiście  co  do  szczegółów,  żeby  Panu  Radnemu  powiedzieć  co  do  złotówki  ile
wydaliśmy więcej rok do roku na co tego na ten moment nie wiemy. Mógłbym Panu
Radnemu powiedzieć… Powiedziałem około, natomiast nie o to chodzi. Jeżeli Pan zadaje
konkretne  pytanie  to  ja  lubię  konkretnie  odpowiadać  i  o  tym  Pan  Radny  powinien
wiedzieć. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, cieszę się bardzo. Poddaję pod głosowanie materiał,
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który otrzymaliśmy. Proszę o pulpity do głosowania, a Państwa Radnych proszę o wyrażenie
woli w głosowaniu nad informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za pierwsze
półrocze 2018 roku. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę bardzo o zagłosowanie poprzez
wybór jednej z trzech możliwych opcji. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników.”
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 0
wstrzymujące – 6
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „10 na tak przy 6
wstrzymujących  i  9  osobach  niegłosujących  materiał  został  przyjęty.  Przechodzimy  do
kolejnego punktu.” 

Ad pkt 4  

Materiał: Analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych – warunki pracy, płacy i
zmiany w zatrudnieniu stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu. 
 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt czwarty:
analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych – warunki pracy, płacy i zmiany w
zatrudnieniu. Materiał otrzymaliśmy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie?
Pan Przewodniczący Marek Krysztofiak, proszę.” 

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

Pan  Radny  Marek  Krysztofiak powiedział:  „To  znaczy  szkoda  że  nie  ma  Prezydenta,
nauczyciela, kiedy mamy analizować sytuację w oświacie. To nie wiem dlaczego nie ma, ale
to już jest tak troszeczkę nieładnie. Przynajmniej w tym punkcie Pan Prezydent powinien
być.  I  znów,  Panie  Skarbniku,  ponieważ  jesteśmy  konkretnymi  ludźmi,  rozmawiajmy o
konkretach. Ja przeanalizowałem Państwa materiał. Rozmawialiśmy już troszeczkę na komisji
i dzisiaj chciałbym też troszeczkę przeanalizować może wspólnie to co mamy przed sobą.
Jeżeli chodzi o pracowników administracji i obsługi podajecie tutaj Państwo różne cyfry. Fakty
są takie, że podwyżki płac dla tych pracowników to był rok 2011, a więc realizacja budżetu
jeszcze poprzedniego prezydenta i poprzedniej koalicji. Tego nie bierzemy pod uwagę. Potem
2013, 2014 rok od września po 112,50 brutto i trzy lata przerwy. Nadzwyczajna sesja, którą
zwoływałem w imieniu Klubu Radnych PiS w listopadzie spowodowała, że ustąpiliście i na
2018  rok  była  podwyżka  płac.  Ja  wówczas  powiedziałem  coś  takiego  na  zdanie  Pana
Skarbnika, bo Pan wtedy właśnie mówił: proszę mnie sprostować, bo mogę już dokładnie
nie pamiętać, że 5-6 milionów będzie kosztowała podwyżka płac pracowników administracji
jeżeliby weszło te 300 złotych, które wtedy w imieniu klubu proponowaliśmy. (Pan Wojciech
Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Może odpowiem od razu, to 5, 6 to jest to co
w tej chwili weszło. Tam byłoby pewnie w granicach siedmiu.”) Aha, czyli 5, 6 to było to co
weszło, to 180 zasadniczej, rozumiem.(niezrozumiały głos z sali) Rozumiem, tak. Rozumiem,
mamy te dane. Czyli trzy lata nie było przerwy. Ja wtedy też powiedziałem to lepiej dawać co
roku po 100 złotych na przykład, żeby potem nie kumulować takich dużych kosztów. Nie ma
tego. W zamian za to mamy dane, że sprzątaczka na przykład, czy woźna w szkole zarabia
2.700  a  pracownik  administracji  3.446  brutto,  ale  ze  wszystkimi  składnikami.  Ja
rozmawiałem z Paniami sprzątaczkami, z administracją. Powiem szczerze reakcją był śmiech
bo nikt takich sum oczywiście nie widział na oczy. Kwestia jest nauczycieli z kolei. Znów
mówię o dodatkach nauczycielskich, bo ja przypomnę, że pensja zasadnicza jest w gestii
rządu, od 2012 nie mieliśmy podwyżek, później w 2017 trudno nazwać podwyżką 40 złotych
brutto czy nawet tegoroczna podwyżka też trudno nazwać podwyżką, bo tutaj z tego co Pan
Krzemiński  nam przygotował  dane  mamy wzrost  wynagrodzeń  nauczycieli,  168  złotych
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brutto średnio, no więc odliczając podatek to są rzeczywiście niewielkie kwoty. Ale ja się
skoncentruję oczywiście na dodatkach, bo to jest w gestii znowu miasta. Poprzedni Prezydent
zostawiał, że tak powiem, budżet 10% dodatek na przykład motywacyjny. Pan Prezydent
Nowakowski, nasz nauczyciel, wprowadził 11% i później w 2014, w roku wyborczym, 12%.
Ja przypomnę Panu Prezydentowi i tutaj właśnie użyję słowo, że Pan Prezydent skłamał,
miecz  obosiecznie  działa,  skłamał  w roku 2010 kiedy podawał  że  w ciągu czteroletniej
kadencji doprowadzi dodatek motywacyjny do 15%. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Proszę
Państwa, mało tego, również inne dodatki zostały de facto zamrożone przez te trzy lata.
Mimo  że  ja  corocznie  występuję,  starałem  się  przekonywać  Pana  Prezydenta,  również
publicznie  dyskutowaliśmy  na  tej  sali,  Panie  Prezydencie  o  wzroście  dodatku  za
wychowawstwo, bo wiadomo, papieromania jest niesamowita. W zamian za to epatujecie
tutaj  Państwo  danymi,  że  nauczyciel  średnio  zarabia  5.200,  dyplomowany  5.800.  Ja
rozumiem, że to jak się wszystkie składniki wliczy to takie dane może i są w dużej części
prawdziwe, ale który nauczyciel te wszystkie dodatki, to wszystko może skumulować i mieć.
Więc  analizując  to,  proszę  Państwa,  ze  smutkiem stwierdzam że nie  dbamy niestety o
pracowników pedagogicznych, administracji  i  obsługi,  jeżeli  trzy lata potrafimy zamrażać
dodatki,  zamrażać  pensje  pracownikom,  co  jest  w  gestii  miasta.  To  jest  na  razie  tyle.
Dziękuję.”  

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję.  Nie
widzę  więcej  zgłoszeń  w  tym  punkcie.  Nie  widzę  zgłoszeń,  zatem  poddaję,  chyba
powinienem poddać pod głosowanie ten materiał. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Poddaję
pod  głosowanie  materiał  z  punktu  czwartego,  czyli  analiza  sytuacji  pracowników  w
placówkach oświatowych. Proszę o pulpity do głosowania i wyrażenie Państwa woli na temat
tego materiału. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników.”
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 0
wstrzymujące – 7
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „11 na tak przy 7
wstrzymujących materiał został przyjęty.”   

Ad pkt 5  

Materiał: Informacja nt. realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części
Płocka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Punkt  piąty:
informacja nt. realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części Płocka. I
tutaj mam informację, iż dotarła dzisiaj do nas Pani Wioletta Grzankowska Kierownik sekcji
obsługi  klienta  Zakładu Gazowniczego w Ciechanowie.  Witamy Panią  serdecznie  i  może
zapraszamy tutaj bliżej. Czy chciałaby Pani od razu może zabrać głos na dzień dobry? Proszę
bardzo.”

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

Pani  Wioletta  Grzankowska Kierownik  sekcji  działu  obsługi  klienta  Polskiej  Spółki
Gazownictwa,  oddział  w  Ciechanowie  powiedziała:  „Dzień  dobry  Państwu!  Wioletta
Grzankowska,  Kierownik  sekcji  obsługi  klienta  w  Ciechanowie.  Jestem  dzisiaj  w
zastępstwie za Panią Beatę Machowską Kierownika projektu, który zajmuje się realizacją
właśnie gazyfikacji  lewobrzeżnej części  Płocka i  gminy Łąck. Tak że dziękuję Państwu
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serdecznie za zaproszenie.  I  postaram się  w miarę  sprawnie przedstawić  Państwu na
jakim etapie mamy cały projekt. Generalnie projekt mamy podzielony na siedem etapów.
W  każdym  etapie,  tak  naprawdę,  mamy  dość  zaawansowane  w  tej  chwili  prace
projektowe.  Głównym  trzonem  całej  inwestycji  jest  sieć  gazowa,  gdzie  miejscem
włączenia  tej  sieci  jest  stacja  redukcyjno-pomiarowa  w  miejscowości  Gąbin  i  tak
naprawdę bez tego odcinka nie ma racji bytu jakby budowa lewobrzeżnej części sieci na
terenie miasta Płocka. Dlatego też chciałabym Państwu również i tu ten etap przedstawić.
Czyli  w etapie pierwszym obecnie mamy wykonaną dokumentację projektową. Jest to
odcinek  sieci  gazowej  około  trzynastu  kilometrów,  które  doprowadzamy  do  granicy
powiatu płockiego. Na trzy kilometry sieci mamy w tej chwili już pozwolenie na budowę.
Pozostałe dwa projektowane odcinki  o łącznej długości  dziesięciu kilometrów uzyskały
pozytywną  opinię  narady  koordynacyjnej  i  PSG  planuje  tutaj  do  końca  roku  2018
zakończyć etap projektowy a w 2019 roku planujemy rozpocząć budowę sieci gazowej.
Drugi etap, który pewnie tu Państwa najbardziej zainteresuje to jest budowa gazociągów
już  w  mieście  Płocku  i  mowa  tutaj  o  głównym trzonie  tej  sieci  gazowej,  czyli  ulicy
Ciechomickiej,  Łąckiej  i  Krakówka,  czyli  jest  to  taka  główna  nitka  od  której  będzie
odprowadzana sieć rozdzielcza na terenie miasta  Płocka. Obecnie na tym odcinku trwają
prace projektowe, zostały opracowane mapy do celów projektowych i dla większości ulic z
tej  okolicy  otrzymaliśmy  już  decyzję  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego.  Dla
pozostałych  ulic,  w  tym ulicy  Dobrzykowskiej,  PSG złożyło  wniosek  o  wydanie  takiej
decyzji. I tutaj muszę Państwu przedstawić pewne trudności na jakie się natknęliśmy.
Głównie ulica Dobrzykowska, sieć gazową musimy poprowadzić w działkach gdzie mamy
łącznie  169 właścicieli.  150  na szczęście  jest  to  Skarb Państwa,  natomiast  pozostałe
działki  są to  działki  prywatne,  gdzie  będziemy indywidualnie  podejmować rozmowy z
właścicielami prywatnymi o wyrażeniu zgody na przejście przez działki. Ponadto również
ulica Nizinna jest taką tutaj dość trudną ulicą dla nas dlatego że z kolei w tej ulicy mamy
40  właścicieli  działek  prywatnych  i  tutaj  już  podjęliśmy  rozmowy  z  mieszkańcami  o
wypłacie  wynagrodzenia  i  wyrażeniu  zgody  na  wejście  w  te  działki,  natomiast  dosyć
wysokie są tutaj oczekiwania finansowe właścicieli tych działek dlatego też ostatecznie
decyzje po wstępnych negocjacjach podejmiemy czy zostawiamy w projekcie tą ulicę czy
też będziemy w jakiś sposób okrajać sieć, ponieważ inwestycja na każdym etapie musi
dla nas spełniać warunki efektywności ekonomicznej a wynagrodzenia tutaj, żądania osób
prywatnych  są  dosyć  wysokie.  Planujemy  zakończenie  prac  projektowych  dla  tego
drugiego etapu na drugi kwartał 2019 roku i wówczas będziemy podejmowali, planujemy
podjąć decyzję o budowie sieci gazowej i planujemy to na drugi kwartał 2020 roku. Poza
tym  w  okolicy  ulicy  Dobrzykowskiej  mamy  jeszcze  takie  również  niewielkie  ulice
osiedlowe gdzie tam też mamy już zidentyfikowane dosyć niekorzystne rozmieszczenie
już  istniejącej  infrastruktury  podziemnej  dlatego  też  być  może  będziemy  tutaj
podejmowali również decyzje o wejścia w tereny prywatne. Dlatego też jest to sprawa
dosyć ruchoma co do gazyfikacji poszczególnych ulic, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli
tych zgód, a to jest jakby podstawą do naszych dalszych prac, będziemy takie ulice po
prostu wyłączać z koncepcji gazyfikacji. Trzeci etap to jest budowa gazociągu w Płocku,
osiedle  Górki  od  ulicy  Budkowej  i  Modrzewiowej.  To  nie  będę  się  skupiała  na
Dobrzykowie, bo generalnie Państwo są zainteresowani jakby tymi etapami, ale również
w  ten  etap  wchodzi  i  miejscowość  Dobrzyków.  I  PSG  zleciło  również  tutaj  prace
projektowe.  Zostały  opracowane  mapy  do  celów  projektowych  i  zakończenie  prac
projektowych planujemy na pierwszy kwartał 2019 roku. I zgodnie z przyjętym przez nas
harmonogramem zakończenie  budowy planowane jest  na  czwarty kwartał  2019 roku.
Czwarty etap obejmuje budowę sieci gazowej w Płocku ulica Jeziorna i dalej idziemy w
tym etapie w miejscowości  Łąck.  Jesteśmy obecnie  w trakcie  podpisywania umowy z
wykonawcą  na  wykonanie  dokumentacji  projektowej.  I  zgodnie  z  przyjętym
harmonogramem zakończenie prac budowlanych planujemy tutaj na 2021 rok. Ostatnim
etapem jest  to  etap  budowy  sieci  na  osiedlu  Radziwie.  PSG  zleciło  tutaj  wykonanie
dokumentacji  projektowej.  Trwają  prace  nad  określeniem jakby sieci,  tak,  trasy  sieci
gazowej.  I  wykonawca  tutaj  przygotowuje  wstępny  taki  materiał  do  wystąpienia  o
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decyzję lokalizacji celu publicznego. Zakończenie budowy tutaj planujemy z kolei na 2021
rok. Na tym terenie nie mamy jeszcze zidentyfikowanych właścicieli gruntów przez które
miałaby przebiegać w przyszłości sieć gazowa. Etap szósty to jest budowa gazociągów w
miejscowości Płock, tu jest osiedle Góry, oraz w miejscowości Łąck. I rozpoczęliśmy prace
projektowe.  Planujemy również  tutaj  zakończenie  na  2021….  prace projektowe 2021,
natomiast budowa 2022. Etap siódmy to już taki mało dla Państwa istotny. Dotyczy on
modernizacji samej stacji redukcyjno-pomiarowej na terenie miasta Gąbin, który będzie
miejscem  włączenia  i  gazyfikacji  przedmiotowego  zadania.  Tak  że  z  mojej  strony
dziękuję, to wszystko.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy Pani
bardzo. Bardzo bym prosił spocząć w pierwszym rzędzie, bo zapewne będą pytania. I widzę
pierwsze zgłoszenie – Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”

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

Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Panowie
Prezydenci! Szanowni Radni! Pani Kierownik, proces ten o którym Pani opowiedziała był
długo oczekiwany, tak naprawdę, na tych osiedlach wspomnianych przez nas bodajże, ja
przynajmniej osobiście pamiętam, że dyskusja na radach osiedli na lewym brzegu Wisły
zaczęła się w 2007 roku co najmniej. I pewnie wszystkim tym, którzy reprezentują różne
funkcje w samorządzie, czy to tym osiedlowym czy miejskim bardzo zależy, żeby ten proces
inwestycyjny stał się faktem, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców. Faktycznie dostaliśmy
przygotowany materiał w porozumieniu pewnie z Panią Kierownik i urzędem miasta i te
siedem punktów o których Pani opowiadała było już przygotowanych i na komisje i wcześniej
z wielką uwagą wczytaliśmy się w te siedem punktów. I powiem szczerze, że w takiej mojej
ocenie mimo tego że Pani wymieniła kilka takich problemów, które tworzą się przy tak dużej
inwestycji to też jest pewnie naturalne, że ci mieszkańcy, którzy gdzieś tam osobiście czują
jakby to że mogą z Państwem negocjować różne warunki przejścia tej nitki patrzą też na
korzyści dla siebie. To jest też w mojej ocenie naturalne. Natomiast warto byłoby też, jeżeli
Pani będzie miała życzenie i ochotę, a my na pewno włączymy się, jeżeli chodzi o pewne
negocjacje czy rozmowy z mieszkańcami, czy w identyfikację tych mieszkańców, ponieważ
od urodzenia albo od wielu, wielu lat mieszkamy na lewej części Płocka, więc zachęcam do
tego, żeby Pani też wzięła pod uwagę działaczy tych samorządowych najniższego szczebla,
czyli rady osiedla, radę osiedla Radziwie, Góry, czy gdzieś tam towarzystwo, które udziela się
w Ciechomicach i radę osiedla Pradoliny, bo oni wiele mogą Pani podpowiedzieć, pomóc i
zidentyfikować tych mieszkańców o których właśnie mówimy i pewnie zbliżyć po części ten
po prostu proces inwestycyjny. Natomiast z tej informacji, która została przekazana, to i tak
jesteśmy już bliżej niż dalej, bo ja mam nadzieję osobiście, że już nie zmieni się koncepcja i
znowu nie będziemy robić wizji przewiertu przez Wisłę, tylko utrzymacie Państwo to co na
dziś zostało przekazane i przez te pięć lat po prostu ta sieć gazowa powstanie, przynajmniej
ta nitka główna. To jakby tutaj ja również osobiście i skromnie daję się do pełnej dyspozycji
i Pani weźmie pod uwagę to co powiedzieliśmy, patrząc też na Panią Basię tam, że jesteśmy
do  dyspozycji  jako  mieszkańcy  lewego  brzegu  Wisły.  Natomiast  chciałbym  na  koniec
zaapelować, bo wiecie, czy to trzy lata, czy pięć lat to ten proces inwestycyjny rozpocznie się
i pewnie zakończy  à propos tych głównych nitek na wspomnianych osiedlach. Tylko żeby
mieszkańcy  mogli  się  tak  bardzo  w  pewien  sposób  podłączyć  po  prostu  pod  tę  sieć
potrzebują trochę wsparcia również urzędu miasta. I patrząc dziś na salę – to jedyny akcent
wyborczy – mogę powiedzieć, że na pewno jest tu prezydent przyszłej kadencji, pewnie i
przewodniczący rady i wielu radnych przyszłej kadencji. (głos z sali: „Jeden wyszedł.”) Jeden
wyszedł. To i tak duża doza prawdopodobieństwa, że jest obecny prezydent i ten przyszły.
Natomiast prośba jest taka, żeby wygospodarować środki z budżetu miasta po to, żeby
wspomóc mieszkańców przy wymianie tych kotłów bo to pewnie przyłącze będzie kosztowało
około 12 tysięcy a mieszkańcy na lewym brzegu Wisły nie należą do najbardziej zamożnych
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mimo tego że mówi się o nich, że są z osiedla willowego, więc gdzieś niech to w sercu
zakotwiczy wśród przyszłych radnych i  przyszłego a może tego samego prezydenta, bo
wtedy damy też w pewien sposób możliwość pozbycia się tych różnych palenisk, które na
dziś nam przeszkadzają trochę w funkcjonowaniu miasta i w obrazie miasta. Natomiast musi
być to wspólny dialog pomiędzy Panią, ale tu od Pani widzę że jest bardzo dobra chęć. My się
dajemy  jako  najniższy  szczebel  samorządu  do  dyspozycji  Pani  do  tej  identyfikacji,  a
jeżeli miasto wygospodarowałby kilkaset tysięcy czy może – tu moje marzenie – więcej niż
milion, żeby wspomóc tych mieszkańców w wymianie tych kotłów, to myślę że ten cel za
kilka lat byśmy osiągnęli. Osobiście cieszę się, że jest tak duże zaangażowanie ze strony
firmy do tego, żeby ten proces zamknął się w 2022 czego sobie, Pani Kierownik i wszystkim
nam życzę. Dziękuję.”

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

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Ja oczywiście bardzo się cieszę,
że nasze  rozmowy,  wspólne spotkania  dały  taki  efekt,  że  praktycznie  prace ruszyły  ze
zdwojoną siłą od ubiegłego roku. Cieszę się, że Pani przedstawiła nam ten harmonogram,
który wreszcie mamy nadzieję doświadczą mieszkańcy szczególnie tej lewobrzeżnej części
Płocka, że można żyć i w innych warunkach, że można oddychać innym powietrzem, jeśli
chodzi o osiedle Radziwie. Bo rzeczywiście w tym okresie jesienno-zimowym nie jest to
najlepsze  zamieszkiwanie,  co  zresztą  potwierdzają  mieszkańcy  tamtych  stron,  tamtych
osiedli. I cieszę się bardzo z tego, że możemy cieszyć się realnie perspektywą konkretnych
dat, konkretnych lat, kiedy to będzie realizowane. Już nie mrzonki i jakiekolwiek wizje, które
były nam snute właśnie przebicia pod dnem Wisły, które jak rozmawialiśmy w pierwszych
rozmowach  właśnie  z  Państwem  były  właśnie  niewyobrażalnie  kosztowne.  Zresztą
prawdopodobnie nie byłoby nawet wykonawcy takiego przedsięwzięcia. W związku z tym
wydawałoby się, że ciągnięcie tej nitki od Gąbina jest być może dłuższe ale bardziej w
perspektywie realne do zrealizowania i do wykonania. Dlatego cieszę się bardzo, że możemy
teraz się spotkać i powiedzieć, że pokonaliśmy naprawdę bardzo duży milowy krok, że udało
nam się  dojść  w  końcu  do  finalizacji  tego  przedsięwzięcia  w  kontekście  dokumentacji
technicznej,  przygotowania,  bo  wiem,  że  Państwo  przez  wiele  miesięcy  rozmawialiście
również i z gminą i ze starostwem. Więc to były pewne uzgodnienia, które były toczone.
Mam oczywiście szczerą nadzieję, że będziemy prowadzić również rozmowy z mieszkańcami
tamtej części miasta, aby przekonać ich do tego że jest to ważne. Wiem oczywiście że będzie
to się wiązało z wydatkami finansowymi. W stu procentach się zgadzam z tym że w budżecie
miasta Płocka powinny być zagwarantowane również środki na pomoc dla tych mieszkańców
na wymianę tych pieców, ale również wsparcie przy przyłączach do domów, bo to też jest
istotne aby w dużej mierze odciążyć tych mieszkańców, żeby mogli w ramach tych swoich
budżetów domowych nie powodując konieczności brania kredytów, brania zobowiązań mogli
podłączyć się do sieci gazowej. I oczywiście mam szczerą nadzieję że będzie to praktycznie
stuprocentowa ilość mieszkańców, którzy skorzystają z tej pomocy o którą od wielu, wielu,
wielu lat mówili, wspominali i na każdym spotkaniu praktycznie to było z mieszkańcami
podkreślane. Ja też deklaruję ze swojej strony pomoc w zakresie rozmów z mieszkańcami,
gdyby  były  jakieś  problemy.  Tam  na  miejscu  jest  też  Pani  radna  osiedlowa  Pani
Teresa Kijek, która zapewne również będzie w stanie Państwa wesprzeć w tych działaniach.
Bardzo  proszę  o  kontakt.  Będziemy  oczywiście  Państwa  wspierać  w  rozmowach  z
mieszkańcami,  bo  to  jest  bardzo  istotne,  żeby rozmawiały  osoby  z  tamtego terenu,  z
tamtych  osiedli,  aby  tym  bardziej  jeszcze  przekonać  ich  do  tych  ważnych  dla  nich
przedsięwzięć. Dziękuję bardzo.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I
Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel. Chyba nas Pani Radna opuściła mimo że jest
zgłoszenie.  A  nie,  przepraszam  bardzo  Pani  Basiu.  Szukałem  Pani  gdzie  indziej.  Już
podłączyłem. Podpięta jest Pani pod mikrofon z boku.” 

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

Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: „Ja również bardzo dziękuję, że
Pani jest dzisiaj z nami, że Pani przedstawiła, może nie przedstawiła, bo mamy w pisemnej
informacji, ale potwierdziła terminy, które są już wiążące, obligatoryjne w pewnym sensie. Ja
ten  materiał  udostępniłam  na  swoje  stronie  internetowej.  Bardzo  zainteresował
mieszkańców.  Wiążą  duże  nadzieje  z  tą  inwestycją  i  wiążą  nadzieję,  że  ona  będzie
zrealizowana w czasie w którym Państwo tutaj deklarujecie. Bardzo dziękuję za informacje,
które mieszkańcy sobie pozwolą zorganizować jakoś i fundusze, żeby przyłączyć się do tych
inwestycji. To jest inwestycja, która jest niewątpliwie z punktu widzenia środowiskowego
bardzo potrzebna,  ale  również  z punktu widzenia technicznego dla  nas  użytkowników i
właścicieli  mieszkań i  posesji.  Bardzo  dziękuję.  Ja  również  mieszkam na lewej  stronie,
jestem radną – póki co – Rady Miasta Płocka. Niezależnie od tego jak się potoczy moje życie
społeczne po 21. również deklaruję Pani pomoc wśród mieszkańców mojej dzielnicy, mojego
osiedla – osiedla Góry. Służę pomocą również. Bardzo serdecznie dziękuję za te informacje.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Ja może jeszcze parę słów od siebie. (niezrozumiałe głosy z sali) Bardzo proszę mi nie
przeszkadzać Panie Pawle. Parę słów od siebie. Wszyscy Państwo słyszymy o zapowiedziach
programów rządowych dotyczących dofinansowania tego typu przedsięwzięć oraz walki ze
smogiem. Czekamy na konkrety. Mam nadzieję, że te konkrety się pojawią i wtedy chyba
dużo łatwiej i sprawniej będzie również przekonać mieszkańców posesji do podłączania się.
Ale,  tak  jak  mówię,  czekamy na konkrety,  gdyż na razie  są  to  tylko luźne hasła.  Pan
Prezydent jeszcze chciałby zabrać głos. Proszę bardzo.”

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

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział:  „Szanowni  Państwo, ja
bardzo dziękuję za tę informację ze strony spółki. Oczywiście jako miasto deklarujemy pełną
współpracę, zarówno na etapie projektowania jak i później wykonawstwa. W kontekście tych
zgłaszanych przez Państwa Radnych wniosków o dopłaty do wymiany pieców to oczywiście
taki program cały czas funkcjonuje, natomiast on będzie mógł dużo bardziej efektywnie
pewnie  być  wykorzystywany  przez  mieszkańców w momencie,  kiedy  pojawi  się  już  ta
możliwość podłączenia do sieci. Tak że bardzo, bardzo dziękuję.”       

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Pani  jeszcze
chciała zabrać głos, proszę bardzo.”

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

Pani  Wioletta  Grzankowska Kierownik  sekcji  działu  obsługi  klienta  Polskiej  Spółki
Gazownictwa, oddział w Ciechanowie powiedziała: „Chciałam właśnie podziękować Państwu
za  dotychczasową  współpracę  i  z  pewnością  tutaj  w  imieniu  koleżanki,  która  jest
bezpośrednio odpowiedzialna za projekt.  Będziemy występowali  do Państwa o udzielenie
nam jakiegoś wsparcia, jeżeli natrafimy na takie trudności, które będą po prostu dla nas już
nie do pokonania. Natomiast odnosząc się do samego już procesu przyłączania o którym tu
jeszcze być może trochę za wcześnie mówić, natomiast przyjdzie taki etap w tej inwestycji
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na  tyle  pewny  i  na  tyle  zaawansowany,  że  z  pewnością  przy  współudziale  oczywiście
włodarzy miasta Płocka będziemy organizowali spotkania z mieszkańcami na których już
przedstawiali  cały  etap  przyłączania,  przewidywalne  ewentualne  koszty  dla  każdego
pojedynczego mieszkańca, który będzie wnioskował o przyłączenie się do sieci  gazowej.
Natomiast odnosząc się również tutaj do jakby takiej opinii Pani Radnej odnośnie koncepcji
przejścia przez Wisłę - rzeczywiście w początkowych etapach pierwszą taką koncepcją, którą
opracowaliśmy to  było  przejście  przez  Wisłę,  ponieważ opracowując  gazyfikację  nowych
terenów, opracowując koncepcję głównie tutaj myślimy o bezpieczeństwie sieci i dążymy do
tego,  aby  sieć  była  pospinana,  kolokwialnie  mówiąc,  tak,  ponieważ  to  zwiększa  jakby
wydajność, efektywność całej sieci. Dlatego też nasza pierwsza koncepcja dotyczyła właśnie
przejścia przez Wisłę. Natomiast rzeczywiście koszty przejścia przez Wisłę jakby ekonomika
tutaj rządzi, tak, i wzięła górę, dlatego też drugą naszą koncepcją, która opracowaliśmy a
która jest dłuższa chociażby ze względu na zakres to jest właśnie z miejscowości Gąbin.
Dlatego  też  zawsze  podejmując  decyzję  o  tak  dużych  gazyfikacjach rozważamy szereg
różnych  możliwości.  Tak  że  jeszcze  raz  dziękuję  za  współpracę  i  z  pewnością  jeszcze
będziemy współpracować i korzystać z Państwa również zapewnień i współpracy. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy Pani
bardzo. Widzę że są jeszcze dwa zgłoszenia ze strony Państwa Radnych. Pan Przewodniczący
Tomasz Kolczyński, proszę. Proszę jeszcze raz przycisnąć. Chyba mamy jakąś awarię.”

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

Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałem
tylko dodatkowo taką informację podać, że na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  można  już  wszelkie  informacje  pozyskać  na  temat
programu „Czyste  powietrze”,  więc  myślę  że  dosyć  wyczerpująco jest  to  wszystko tam
opisane  i  Ministerstwo  Środowiska  organizuje,  jest  w trakcie  organizacji,  a  myślę  że  i
przeprowadza już takie spotkania, konferencje w różnych chociażby częściach Mazowsza na
temat tego programu i w zasadzie działań antysmogowych. Dziękuję.”   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Interesowałem się
tym programem, Panie Przewodniczący. Na razie dotyczy on dociepleń zewnętrznych oraz
wymiany okien,  ale  jeszcze nie  przyłączy o  których Państwo rozmawiali.  Pan Sekretarz
chciałby jeszcze zabrać głos, tak? Tylko prosiłbym o przyciśnięcie, gdyż zgasło. Nie widzę na
razie zgłoszenia. Proszę jeszcze raz. Proszę bardzo.”  

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

Pan Radny  Tomasz Maliszewski powiedział:  „Dziękuję,  Panie  Przewodniczący.  Panie
Prezydencie! Wysoka Rado! Ja korzystając z okazji, że rozmawiamy o gazyfikacji tutaj
lewej  części,  lewobrzeżnej  Wisły  ja  mam pytanie  takie  odnośnie  ulicy  Ośnickiej.  Jest
tworzona  aktualnie  dokumentacja  projektowa  na  budowę  ulicy  Ośnickiej  i  chciałbym
spytać Pana Prezydenta czy ten projekt również przewiduje gazyfikację tej ulicy. Część tej
ulicy jest zgazyfikowana. Wiem że już jakieś rozmowy były prowadzone. Mnie upoważnili
mieszkańcy do zadania tego pytania i chcielibyśmy konkrety usłyszeć czy ulica Ośnicka
będzie  zgazyfikowana,  bo  po  części  jest  ona  już  zgazyfikowana.  (z  sali  Pan  Paweł
Stefański: „To nie jest pytanie do Prezydenta, to jest pytanie do spółki.”).”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Czy  ktoś  z
Państwa jest w stanie udzielić odpowiedzi na sesji czy też na piśmie?”

Pan  Radny  Tomasz  Maliszewski powiedział:  „Panie  Pawle  ja  pana  pytałem  o  coś?
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(niezrozumiały głos z sali) Ale czy ja Pana… (niezrozumiały głos z sali).”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Bardzo proszę
Państwa.  Czy  jesteśmy  w stanie  udzielić  odpowiedzi  czy  na  piśmie?  Nie  wiem,  Pani
pewnie też nie była przygotowana na tego typu pytania ale proszę bardzo.”
  
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Wioletcie
Grzankowskiej. 

Pani  Wioletta  Grzankowska Kierownik  sekcji  działu  obsługi  klienta  Polskiej  Spółki
Gazownictwa,  oddział  w  Ciechanowie  powiedziała:  „Tak,  na  takie  pytanie  nie  jestem
przygotowana,  natomiast  proszę  o  pisemne  wystąpienie,  przeanalizujemy  materiał  i
pisemnie Panu odpowiemy w tej kwestii.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Czy Pan Sekretarz jeszcze chciałby coś dodać?”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Tomaszowi Maliszewskiemu.
 
Pan  Radny  Tomasz  Maliszewski powiedział:  „To  jeszcze  mam  pytanie  do  Pani
Kierownik.  Pani  Kierownik  czy  miasto  występuje  w  chwili,  gdy  podejmuje  się
projektowania danej ulicy, występuje do Państwa z pytaniem czy przewidujecie w tym
miejscu gazyfikację tej danej ulicy, która jest projektowana czy nie?” 
    
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Wioletcie
Grzankowskiej. 

Pani  Wioletta  Grzankowska Kierownik  sekcji  działu  obsługi  klienta  Polskiej  Spółki
Gazownictwa,  oddział  w  Ciechanowie  powiedziała:  „Podejmując  decyzję  o  gazyfikacji
danego  terenu  Polska  Spółka  Gazownictwa  ma  materiał  taki  podstawowy  na  którym
bazujemy, tak, czyli po pierwsze mamy koszty, które musimy ponieść jako inwestor całej
inwestycji, po drugie naszą sieć prowadzimy w takich miejscach, tą główną, aby móc
zasilić  w  przyszłości  kolejne  ulice  i  w  takich  miejscach  gdzie  zidentyfikujemy
potencjalnych odbiorców. Mówię o  tak  zwanych lokomotywach,  czyli  takich odbiorców
potencjalnych, którzy jakby dają nam opłacalność całej inwestycji. Bo niestety gdybyśmy
nie mieli takich lokomotyw, w takiej czy też w innych podobnych tego typu gazyfikacjach
to przy budowie 80 kilometrów sieci gazowej, uwzględniając tylko gospodarstwa domowe
to  niestety  ta  inwestycja  jest  dla  nas  nieopłacalna.  Ale  jak  najbardziej,  jeżeli  sieć
powstanie w danej miejscowości, czy w pobliżu zakładamy w każdej jednej sytuacji jej
rozbudowę  na  indywidualny  już  wniosek  zainteresowanych  osób,  bo  zakładając  że
będziemy mieli w pobliżu sieć, więc będą spełnione warunki techniczne, czyli możliwość
włączenia, to po drugie zbadamy również efektywność, tak, ekonomiczną tej inwestycji.
Te dwa warunki pozwolą nam na podjęcie kolejnych decyzji dotyczących rozbudowy sieci.
Przy tak obszernej gazyfikacji 80-kilometrowej nie jesteśmy w stanie wybudować sieci
gazowej w każdej jednej najmniejszej uliczce z racji  tego, że chociażby tak jak tutaj
Państwu po części przedstawiłam bardzo dużo jest tych uzgodnień gruntowych. Jest to
inwestycja liniowa i ona jest bardzo trudna z racji właśnie przejścia przez bardzo dużą
ilość gruntów prywatnych. Więc gdybyśmy chcieli zgazyfikować wszystkie ulice to proszę
mi wierzyć,  że  nie  byłby to  2021 rok tylko inwestycja mogłaby się  nam przeciągnąć
jeszcze w czasie. Ale oczywiście najistotniejsze chyba dla Państwa, dla nas jako spółki
jest podjęcie takiej decyzji, rozpoczęcie tych prac. Natomiast oczywiście jak ta sieć, jak
Państwo wiedzą, bo mamy już na terenie Płocka po drugiej stronie, ta sieć jest stale
rozbudowywana. Ale to już się odbywa, tak jak mówię, na indywidualny wniosek osób
zainteresowanych,  czyli  wchodzimy  w  proces  przyłączania,  składania  wniosków  o
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przyłączenie  przez  indywidualnych  odbiorców.  A  tu  w  tej  kwestii  konkretnie  tej  ulicy
proszę o takie pismo i przeanalizujemy jeszcze tą ulicę, co się tam dzieje, żeby móc
szczegółowo odpowiedzieć na pytanie.”          

Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Bardzo dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I
Pan Prezydent Andrzej Nowakowski.”

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

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka powiedział:  „Odpowiadając  Panu
Radnemu Maliszewskiemu – tak, oczywiście myśmy się zwracali  do spółki z prośbą, z
informacją o tym że planujemy, projektujemy, będziemy realizować i tak jak to dzieje się
przy każdej tego rodzaju inwestycji tego rodzaju pisma są. Mam tutaj zapewnienie Pana
Wiceprezydenta  Terebusa,  że takie  pytanie  również  w tej  sprawie  było  i  czekamy na
odpowiedź najprawdopodobniej.”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I raz jeszcze
Pan Sekretarz.”

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

Pan  Radny  Tomasz  Maliszewski powiedział:  „To  ja  jeszcze  mam  pytanie  do  Pana
Terebusa czy była odpowiedź z firmy, którą Pani prezentuje.”

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

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

Pan  Jacek  Terebus  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Radny  ja
oczywiście Panu na to pytanie odpowiem. Sprawdzimy czy przyszła odpowiedź. Ja tylko
zwracam uwagę na jedną rzecz. Zresztą wybrzmiało to w wypowiedzi Pani i w ogóle całej
rozmowy na temat sieci  gazowej. Pamiętajmy, że jest to gestor sieci. To nie jest jak
gdyby  zadanie  gminy.  My  za  każdym  razem,  ja  Państwo  wielokrotnie  o  tym
informowałem, czy przy budowie ulicy Granicznej, czy budowie ulicy Dobrzykowskiej, za
każdym razem informujemy o tym, że rozpoczynamy projektowanie i to oczywiście musi
się pokryć z planami, które spółka ma, z planami i możliwościami, aby doszło do prac
projektowych i do realizacji takiego zadania. W przypadku ulicy Ośnickiej również takie
wystąpienie  zostało  napisane,  czekamy  na  odpowiedź.  Być  może  ta  odpowiedź  nie
nadchodzi, bo być może jest to możliwość przejścia poprzez prywatne tereny tak jak to
robi spółka w wielu po prostu miejscach. Proszę też pamiętać o tym, że robimy tam plan
miejscowy i przewidujemy tam wszystkie rozwiązania infrastrukturalne w tymże planie.
Dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękuję.  I
ponownie Pan Sekretarz. Pani chciała zabrać głos, proszę.”    

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Wioletcie
Grzankowskiej. 
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Pani  Wioletta  Grzankowska Kierownik  sekcji  działu  obsługi  klienta  Polskiej  Spółki
Gazownictwa,  oddział  w  Ciechanowie  powiedziała:  „W  nawiązaniu  do  wypowiedzi  –
rzeczywiście  ostateczną  decyzję  o  trasie  gazyfikacji  podejmuje  Polska  Spółka
Gazownictwa mając na uwadze względy techniczne i analizę opłacalności ekonomicznej
całej inwestycji. Dlatego też takie te podstawowe trzony to jest decyzja po prostu Polskiej
Spółki Gazownictwa.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Sekretarz
jeszcze chciał coś powiedzieć, tak, proszę.”

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

Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: „To znaczy, Panie Prezydencie, czekamy na
odpowiedź, tak? Tak. Dziękuję bardzo.” 
   
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji w tym punkcie, zatem poddaję pod
głosowanie  informację  pisemną,  którą  otrzymaliśmy  na  temat  realizacji  budowy  sieci
gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części Płocka. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę
Państwa  Radnych  o  wyrażenie  woli  poprzez  przyciśnięcie  odpowiedniego  prostokącika.
Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników.”
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 0 
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Jednogłośnie
przyjęliśmy ten materiał. Raz jeszcze dziękujemy Pani za przybycie na sesję i za złożenie
nam informacji. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, Szanowni Państwo.
Punkt szósty: przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Miasta Płocka z 30 sierpnia 2018
roku.”   

Ad pkt 6  

Pod głosowanie został poddany protokół z obrad L Sesji Rady Miasta Płocka, która odbyła
się w dniu 30 sierpnia 2018 roku. 
Do protokołu nie zgłoszono uwag.
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Protokół nr L/2018 z obrad L Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty. 
    

Ad pkt 7  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do pierwszego etapu – dyskusja i zgłaszanie wniosków. Tradycyjnie pozwolicie Państwo,
że  połączę  dyskusję  nad  dwoma  pierwszymi  zbliżonymi  merytorycznie  punktami
finansowymi, a mianowicie punkt pierwszy – druk numer 871, projekt uchwały dotyczący
zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy-Miasto  Płock  na  lata  2018-2039  z
autopoprawką oraz punkt punkt drugi – projekt uchwały na druku numer 872 w sprawie
zmiany  Uchwały  Budżetowej  Miasta  Płocka  na  rok  2018,  również  z  autopoprawką.
Autopoprawki macie Państwo na tabletach.(...)”
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I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach: 

1. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy–Miasto  Płock  na  lata
2018-2039 (druk nr 871),
oraz

2. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2018  (druk  nr
872),

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 871 stanowi załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 872 stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu. 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektów uchwał pomieszczonych na drukach nr 871 i
nr 872.

3. przyjęcia  programu  polityki  zdrowotnej  pn.  „Program  Profilaktyki  i
wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021”
(druk nr 858),

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzę do
kolejnego punktu,  punkt trzeci:  przyjęcie  programu polityki  zdrowotnej  pn.  „Program
Profilaktyki i  wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021”
(druk nr 858). Czy są jakieś pytania? Pani Radna Daria Domosławska, proszę bardzo.” 

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

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Szanowni Państwo! Padło już na tej sesji
wiele  liczb.  Ja  chciałabym się  skupić  na  liczbach,  które  są  dla  mnie  bardzo,  bardzo
istotne,  a  mianowicie  dotyczą  stricte  zapadalności  na  nowotwory  jelita  grubego.
Zapadalność jest to liczba, która podaje nam liczbę przypadków z rozpoznaną chorobą
nowotworową na sto tysięcy mieszkańców. Co jest bardzo istotne, że w ostatnich latach
ta zapadalność wynosi około 16 tysięcy natomiast eksperci prognozują że w przypadku
nowotworu jelita grubego przez następnych dziesięć ta zapadalność wzrośnie nawet do
25 tysięcy. Jeżeli chodzi o ilość zgonów osób, które są obciążone chorobą nowotworową
jelita grubego i umierają na tą chorobę to jest wielkość rzędu około dziesięciu tysięcy
osób,  czyli  problem  jest  bardzo,  bardzo  istotny.  Eksperci  podają  również,  że  żeby
zmniejszyć tą umieralność osób, które chorują na nowotwory jelita grubego jest jeden
bardzo  prosty  sposób,  a  mianowicie  trzeba  poprawić  wyniki  leczenia.  Żeby  poprawić
wyniki leczenia trzeba postawić na wczesne rozpoznawanie. Bardzo istotną rzeczą jest to
że wczesne rozpoznanie nowotworu jelita grubego zwiększa szansę na przeżycie osób u
których  jest  taka  predyspozycja.  Wczesna  faza  nowotworowa,  która  występuje
praktycznie  bez  żadnych  objawów zwiększa  szansę  na  przeżycie  osób  nawet  do  95
procent  jeżeli  nowotwór  zostanie  wykryty.  W momencie,  kiedy  pojawią  się  pierwsze
objawy szanse na przeżycie takiej osoby znacznie, znacznie zmniejszają się. W naszym
mieście  praktycznie  wprowadzamy po  raz  trzeci,  trzecią  edycję  programu profilaktyki
zachorowania na nowotwory jelita grubego. I z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie
podziękować  Wydziałowi  Zdrowia  i  Radzie  Miasta  że  Płock  inwestuje  w  tego  typu
programy i  mam nadzieję, że kolejne kadencje przyczynią się do zwiększania przede
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wszystkim środków na wprowadzanie działań na rzecz profilaktyki i zachorowalności na
choroby nowotworowe. Dziękuję bardzo.”     

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Ja od siebie jeszcze dodam również, że właśnie to jest, przyznam rację Pani Radnej jak
najbardziej to jest nowotwór jelita grubego jest jednym z tych nowotworów, który daje się
wyleczyć  pod  warunkiem że  odpowiednio  wcześnie  zostanie  zdiagnozowany,  niestety  w
przeciwieństwie do raka płuc i oskrzeli z którym w Płocku borykamy się najmocniej. Nie
widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy do kolejnego punktu.”     

4. przyjęcia  „Programu  współpracy  Gminy-Miasto  Płock  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie
Miasta Płocka na 2019 rok (druk nr 859),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 859. 
  

5. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Judyma (obr.3) (druk nr
860),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 860.

6. Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Imielnica”  w
Płocku (druk nr 861),

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Ja chciałbym zasygnalizować iż wpłynął do
mnie wniosek od Pana Jana Brudnickiego o zabranie, o udzielenie głosu w tym punkcie.
Zatem  chciałbym  poddać  pod  głosowanie  udzielenie  głosu  Panu  Janowi  Brudnickiemu.
Prosiłbym o pulpity  do głosowania. Jeszcze chwileczkę to potrwa. Zaraz będziemy mieli
możliwość zagłosowania. Jeszcze chwileczkę. Czekamy na pulpity do głosowania. Musi być
stworzony  wniosek  specjalny  jeszcze  programowo,  ale  już  za  momencik  będzie.  Mamy
możliwość. Proszę bardzo Szanowni Państwo o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o
podanie wyników.”
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Jednogłośnie.
Zapraszamy Pana Jana do mównicy.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Janowi
Brudnickiemu. 

Pan  Jan  Brudnicki powiedział:  „Dzień  dobry  Państwu!  Panie  Przewodniczący  bardzo
dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu w tym punkcie. Szanowni Państwo, jeśli Pan
pozwoli, Panie Przewodniczący, to bym rozdał może materiał taki bardzo króciutki Państwu
Radnym, żeby mogli na bieżąco jak gdyby śledzić informacje.” 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo.
Jeżeli nam to pomoże w zrozumieniu, jak najbardziej. Właśnie, może bardzo bym prosił Pana
Sekretarza, tak jest. Pan Sekretarz pomoże.” 
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Pan  Jan Brudnicki powiedział:  „Proszę Państwa,  jest  to  taki  krótki  materiał  dotyczący
naszych uwag a dokładnie moich uwag i mojej rodziny, bo to jest, trochę przepraszam za to
że jest to sprawa prywatna, ale jest jednocześnie sprawa też i moim zdaniem dotycząca
wydatkowania środków publicznych. Proszę Państwa, osiedle Imielnica jest bardzo ładnym
osiedlem trzeba powiedzieć. Tam mieszkam. Pan Radny Kolczyński kiwa głową. Wszyscy się
co do tego zgodzimy. W ogóle muszę powiedzieć na samym początku że jestem już starym
płocczaninem i trochę tu lat spędziłem i bardzo się cieszę że miasto tak pięknie się zmienia.
Również nie tylko osiedle Imielnica ale również i inne osiedla, a przede wszystkim ostatnie
inwestycje infrastrukturalne o które zawsze walczyliśmy, a ja w imieniu przedsiębiorców tak
samo,  jeżeli  chodzi  o  warunki  pracy  na  Kostrogaju.  Zresztą  piękna  dzielnica,  pięknie
wyremontowana, która w tej chwili ma duże szanse przed sobą. Za to chciałbym Państwo
wszystkim  niezależnie  od  opcji  politycznych,  bo  trochę  obserwuję  ten  czasami  spór
polityczny, ale to jest bardzo fajnie, bardzo kulturalny spór, na wysokim poziomie. Chciałoby
się, żeby tak w Polsce właśnie dyskutowano. To daje bardzo piękne efekty. Zawsze się ilekroć
wraca do Płocka to  człowiek  odczuwa dumę,  że  jest  to  piękne miasto.  Za to  Państwu
wszystkim chciałbym w imieniu  własnym, ale  nie  tylko,  podziękować bo  to  jest  wielka
sprawa.  I  kierując  się  jak  gdyby  też  tą  sprawą  chciałbym Państwu zwrócić  uwagę  na
sytuację, która powstaje. Ja rozumiem wymogi formalne i tu Urząd Miasta Płocka kierując
się li tylko literą prawa proponuje rozwiązania a właściwie takie rozwiązanie, które jest już
dawno znane. Dotyczy to drogi 15KDD, projektowanej drogi, posesji prywatnej. Otóż, proszę
Państwa, byłoby wszystko fajnie, gdyby ta droga rzeczywiście byłą kiedyś w planach, ale
myśmy składali już wniosek w 2010 roku, ażeby wykreślić tą drogę, dlatego że dojazd tą
drogą będzie odbywał się do terenu prywatnego. Nie wiem czy to jest inwestycja większa czy
mniejsza, powiedzmy nawet jeżeli to będzie deweloper, który jednocześnie sąsiaduje, Drodzy
Państwo, z ulicą Chmielną oznaczoną na mapach symbolem 14KDD. Argumentacja urzędu
miasta jest… Ja rozumiem tą argumentację, przyjmuję ją, tylko ona jest tylko w części, bo
ona dotyczy tylko i wyłącznie litery prawa dotyczącej ochrony lasów państwowych. Ale,
proszę Państwa, jeszcze coś takiego jest jak ochrona – o, to świetnie widać – jak też jeszcze
ochrona konstytucyjnego prawa do własności. I nie mielibyśmy tutaj sporu i z naszej strony
nie byłoby podnoszone, gdyby droga 15KDD była rzeczywiście jedynie dostępną drogą do
obszaru zaznaczonego tu 5.2, ale droga ta prowadzi przez prywatną posesję, natomiast 5.2
ma dojazd przez, tam 3.1 jest symbol zaznaczony, przez teren leśny. De facto nawet nie
trzeba wycinać żadnego drzewa, bo tam już jest w tej chwili wycinka taka, która wystarczy
na zbudowanie wewnętrznej ale to prywatnego właściciela, za jego własne pieniądze drogi
do swojej inwestycji. Myśmy zwracali na to uwagę na etapie konsultacji. Niestety nie zostało
to  jak gdyby przyjęte,  dlatego też  postanowiliśmy – ja  i  moja rodzina  – że  zajmiemy
Państwu na tejże sesji trochę czasu ażebyście się Państwo pochylili, czy rzeczywiście my tu
wykazujemy zgodność przede wszystkim z pewnymi dokumentami,  z  aktami prawnymi.
Mamy  tylko  niektóre  przytoczone.  Szkoda  że  one  nie  znalazły  się  w  tej  argumentacji
uzasadniającej odrzucenie naszego wniosku, ale te niektóre argumenty, które tylko są proste
dwa przytaczające, mówiące wprost o wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie, w takiej podobnej kwestii też są wyroki w Olsztynie, w Szczecinie. Więc mamy
tutaj bardzo bogatą dokumentację prawną, która potwierdza nasze racje. Proszę Państwa są
też bardzo ważne tutaj aspekty społeczne, bo wprowadzenie tego do planu, gdyby to był
teren jeszcze niezabudowany, gdyby to była działka pusta, ale proszę Państwa ta działka
uzyskała  prawomocne  pozwolenia  budowlane,  dzisiaj  jest  terenem  urządzonym,
zabudowanym i będzie wymagało to po prostu dewastacji, dużego zniszczenia. To jest około
tysiąca  metrów  kwadratowych  powierzchni,  które  trzeba  z  tej  działki  będzie  zabrać,
urządzonej,  zabudowanej po to tylko, żeby alternatywne rozwiązanie, które jest nic nie
kosztujące a wymagające tylko decyzji administracyjnej było zgodne z zapisami ustawy,
myślę  że nie  stałymi,  które  przecież mają wyjątki.  I  jak Państwo się  powołujecie tutaj
również na to, ażeby w swoim uzasadnieniu – ja mówię o mieście, urzędnicy, Państwo z
urzędu miasta – żeby uzyskać zgody innego organu, ale cóż to za argument, trzeba tą
ścieżkę przejść i postarać się o tą zgodę innego organu. Proszę Państwa ta decyzja na tak w
takim kształcie spowoduje naprawdę zarzewie konfliktu, bo nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś
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z Państwa będąc w naszej sytuacji na swojej własności dokonując takiego, powiedziałbym,
wyłomu zgodzi się na coś takiego. Gdyby to było u Państwa w posesji, na Państwa prywatnej
działce, na Państwa prywatnej posesji urządzonej na pewno byście Państwo też tego nie
przyjmowali ze spokojem i z pokorą. Są jeszcze, proszę Państwa, aspekty finansowe. Otóż
już nie będę mówił tutaj o kosztach, które będziemy musieli ponieść w związku z budową tej
drogi to przecież powstaną koszty finansowe po stronie budżetu miasta, bo przymusowe
wywłaszczenie,  bo takie  będzie,  ono się  odbędzie  dopiero na podstawie  prawomocnego
wyroku sądowego, a to jest długa droga - zapewniam Państwa że to będzie długi proces –
będzie kosztowało budżet miasta również. Wywłaszczenie zresztą, kierując się tylko Państwa
szacunkami, szacowanymi kosztami, które tam powstaną, ja sumując te wszystkie koszty
przymusowego wykupu, drogi sądowej, ale też i przecież samej budowy drogi, która nie jest
drogą publiczną,  bo ona jest  drogą dojazdową do posiadłości  prywatnej  -  nie  ma tam
żadnego innego celu publicznego, proszę Państwa, przecież tam nic dalej nie będzie się
budowało, jedynie prywatna inwestycja - to w takiej sytuacji Gmina-Miasto Płock będzie
miała koszt około 400, może 500 tysięcy. Jeżeli się mylę to będzie może 300, może 600, nie
wiem, ale na pewno jakiś  koszt będzie.  Zastanawiam się po co.  I,  proszę Państwa, w
zasadzie to tyle z mojej argumentacji. Ja nie chcę, broń Boże, żeby to stało się przedmiotem
jakiejś  dyskusji  politycznej,  sporu.  Mam  szacunek  do  Państwa  wszystkich,  którzy  tu
występują i w imieniu mieszkańców Płocka spierają się o różne sprawy dla nich ważne.
Chciałbym, żebyście Państwo pochyli się też nad tą sprawą przez chwilę, bo ona jest ważna z
punktu widzenia stanowionego prawa lokalnego, ażeby sądy miały mniej pracy. Dziękuję
bardzo.”        
  
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos bądź ktoś z urzędu miasta? (z sali
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A kiedy będziemy mieli omówione te wszystkie
uwagi?”) Teraz jesteśmy w punkcie gdy je omawiamy. (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa
powiedziała: „Ja wiem, tylko umawialiśmy się że pracownik nam przedstawia każdą uwagę.”)
Jesteśmy właśnie teraz w tym momencie. Są pytania, jesteśmy na etapie składania pytań.
Czy ktoś z Państwa? To może ja pozwolę sobie również zadać pytanie dotyczące innej uwagi.
Prosiłbym o przybliżenie  czego konkretnie,  bardziej  konkretnie  i  bardziej  może opisowo
dotyczyła  uwaga  numer  1  w punkcie  2,  na  pierwszej  stronie  –  punkt  2  uwaga  nr  1:
wskazanie bezpiecznego pieszego ciągu komunikacyjnego, dotyczy uwagi zgłoszonej przez
mieszkańców osiedla Parcele. Prosiłbym o trochę rozszerzenie, gdyż ta opisówka jest według
mnie zbyt mało przejrzysta. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do kolejnych uwag
może? Proszę, Pan Prezydent.”

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

Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący,
ja poproszę Panią Dyrektor Anetę Pomianowską-Molak do odpowiedzi na to pytanie, na tą
uwagę tutaj Pan Brudnickiego i również o odpowiedź na Pana pytanie. Dziękuję.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo,
Pani Dyrektor.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Dyrektor
Anecie Pomianowskiej-Molak.  

Pani  Aneta  Pomaniowska-Molak Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Polityki  Gospodarczej
Miasta powiedziała: „Szanowni Państwo! Odpowiadając najpierw na pytanie Pana Prezesa.
Uwaga Pana Prezesa  została  odrzucona,  dlatego  że  poprzedni  plan nadal  obowiązujący
uchwalony był w 2000 roku i w 2000 roku ta droga również w tym planie była. Ta droga
służyła do obsługi terenów. I Pan Prezes kupując działkę w 2008 roku wiedział dobrze, że ta
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droga w planie miejscowym jest. Zresztą jak byśmy sięgnęli do pozwolenia na budowę to
Pan Prezes w załączniku do pozwolenia na budowę i  dlatego to pozwolenie na budowę
uzyskał zapisał, dokładnie Państwu mogę przeczytać - o, to jest wyciąg z pozwolenia na
budowę - jest zapis, że wrysował na projekcie zagospodarowania terenu linie pomocnicze,
które określają linie zabudowy zgodnej z wypisem z miejscowego planu. I ta droga, proszę
zobaczyć, na północy jest zaznaczona. Czyli dzisiaj Pan Prezes mówi że jakby gwałcimy jego
prawa obywatelskie, jego prawo własności. Nic bardziej mylnego, ponieważ gdyby dzisiaj
sytuacja była taka i po raz pierwszy byśmy plan miejscowy robili pewnie byśmy takiej drogi
w  tym  miejscu  nie  wprowadzili,  szukalibyśmy  innego  rozwiązania.  Ale  mamy  sytuację
zastaną od 2000 roku i ta droga cały czas w planie jest. Jeżeli chodzi o to, żeby zabezpieczyć
dostęp od północy tego terenu – Panie Łukaszu, gdyby mógł Pan projekt planu pokazać – tu
w miejscu gdzie mamy zaznaczoną cyfrę 3.1 nie ma takiej możliwości. Wszystkie lasy na
terenie miasta Płocka są lasami chronionymi. Nie ma możliwości wprowadzenia na terenie
lasu drogi. Są tylko drogi leśne, ale one nie mogą służyć obsłudze terenów. W związku z
powyższym  my  w  projekcie  planu  nie  możemy  wrysować  drogi.  Taką  sytuację
przechodziliśmy w innym miejscu na tym terenie tego planu. Inni ludzie również do nas
występowali, żeby zlikwidować im las. Marszałek odmówił. I taka sama sytuacja, taka sama
byłaby w tym miejscu. Stąd nie występowaliśmy do marszałka, bo sytuację dokładnie w tym
planie  tylko  w  innej  lokalizacji  mieliśmy.  Tym  bardziej,  że  marszałek  na  pewno
argumentowałby tym że plan obowiązujący od 2000 roku tą drogę wrysowuje w tym a nie w
innym miejscu. Ja wiem że tu mamy sytuację nie wiem czy konfliktu sąsiedzkiego, czy
nieporozumienia ale Szanowni Państwo niestety nie mamy innej możliwości, ta droga musi w
tym miejscu pozostać, żeby teren oznaczony 5.2 miał dostęp do drogi publicznej. Inaczej ci
ludzie nie będą mieli dostępu do drogi publicznej. To nie jest złośliwość z naszej strony
absolutnie, czy nieprzemyślenie tematu, bo my z Panem Prezesem rozmawialiśmy o tym
wielokrotnie. My po prostu nie mamy innej możliwości. A Pan Prezes kupując działkę w 2008
roku, a plan jest od 2000, miał świadomość tego że ta droga w tym miejscu jest i  w
projekcie zagospodarowania wrysował również tą drogę. Teraz świadomie ten teren jest
zagrodzony, są nasadzenia wykonane na tym terenie, są postawione obiekty tymczasowe
bez żadnej zgody. To raczej mam wrażenie, że Pan Prezes działa w tym kierunku, żeby
zmusić nas do tego, żebyśmy tą drogę wykreślili, bo Pan w teren zainwestował. Niestety
projekt planu nawet jeśli na razie jest projektem to nadal jest obowiązujący plan, który w
tym miejscu wskazuje drogę, drogę publiczną. Czy to jest droga dojazdowa, lokalna, czy
droga  ruchu  przyspieszonego  ale  to  zawsze  jest  droga  publiczna,  ma  służyć  obsłudze
terenów i  ta  droga nad  Pana działką  służy  obsłudze  właśnie  tego  terenu  i  stąd nasza
odpowiedź  jest  taka  a  nie  inna.  (z  sali  Pan  Jan  Brudnicki powiedział:  „Mogę  Panie
Przewodniczący?”).” 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Proszę,  może
skończmy od razu ten punkt, jeżeli jest taka możliwość, to prosiłbym. Natomiast tu chodzi o
to,  żebyśmy my jako  radni  zrozumieli.  Ja  mam wrażenie,  Drodzy Państwo,  że  my już
rozumiemy na czym polega spór.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Janowi
Brudnickiemu. 

Pan Jan Brudnicki powiedział: „A ja tylko króciutko. Pani Dyrektor, istotnie mieliśmy pełną
świadomość tego, ale proszę pamiętać w 2010 występowaliśmy już wówczas do urzędu
miasta o to ażeby dokonać zmiany w tym planie w tej części. Mało tego, myśmy nie dokonali
żadnych tam urządzeń na tym terenie. To są po prostu, ale przepraszam cię, przepraszam
Państwa, ale psy,  które gdzieś tam muszą mieć jakąś budę. W 2010 roku, jak dobrze
pamiętam, na tamtym terenie nie było żadnego podziału i nie były przewidziane żadne inne
cele publiczne niż tylko prywatne. Poza tym ta działka posiadała jedną księgę wieczystą od
samego początku.  Idąc dalej.  Drodzy Państwo, jeżeli  miasto miało  jakieś tam plany to
powinno  było  wówczas  w  2010,  kiedy  myśmy  występowali  o  pozwolenie  budowlane
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zabezpieczyć  ten  teren  poprzez  wykup.  Wtedy  trzeba  było  wykupić  i  ograniczyć  tam
możliwość zabudowy. Kształtowalibyśmy również tą przestrzeń inaczej w zakresie chociażby
posadowienia domu, który trzeba było odsuwać od skarpy, bo tam był problem skarpy. Jest
za blisko skarpa w związku z tym teren jest osuwisty, trzeba było uciekać z tą budową
maksymalnie do strony północnej i stąd tylko powstał taki problem, żeśmy się przesunęli
bardziej do tego lasu. A dodatkowo, proszę Państwa, ja miałem podobną sytuację też w
2010, czy nawet 2009 roku i kiedy wtedy miałem przy innej budowie urząd miasta bardzo
sprawnie i szybko wówczas dokonał wykupu zabezpieczającego, kawałeczka tam było, 150
chyba metrów kwadratowych, przed udzieleniem pozwolenia budowlanego. Proszę Państwa,
miasto powinno zabezpieczać swoje interesy. Trudno się spodziewać, że inwestor prywatny
wchodzi, dokonuje zabudowy i czeka w nieskończoność – to już jest osiem a może za chwilę
dziesięć lat – kiedy miasto zechce przeprowadzić tam jakąś inwestycję. Miasto, jeżeli ma
jakieś cele do zrealizowania to powinno zabezpieczać wcześniej, wcześniej, nie, wcześniej
poprzez  wykup.  Bo  Państwo  pozwoliliście  nam  na  to,  daliście  pozwolenie  budowlane,
uzyskaliśmy  wszystkie  zgody  a…  (z  sali  Pani  Dyrektor Aneta  Pomianowska-Molak
powiedziała: „Nie otrzymaliście Państwo pozwolenia na ten fragment.”) Tam nie ma żadnej
zabudowy.  Tam  są  drzewa,  nasadzenia  i  ogrodzenie.  (z  sali  Pani  Dyrektor  Aneta
Pomianowska-Molak  powiedziała: „To jest wyłączony teren z zabudowy.”) Proszę Pani,
Pani Dyrektor, ja zwracam się do Państwa Radnych, nie będę z Panią w tej chwili prowadził
dysputy, bo szkoda naszego wszystkich czasu. Wydaje mi się że Państwo Radni powinniście
się pochylić i rozważyć dwie kwestie – czy w takim obszarze spornym miasto jest miejscem
do tego by je rozwiązywać na etapie powstawania czy miasto, Państwo Radni, bo przez brak
decyzji w takiej sytuacji musicie zdawać sobie sprawę, że dojdziemy do konfliktu sądowego i
to będzie spór, który będzie toczony dosyć długo. A poza tym tam się pojawi zarzewie
konfliktu sąsiedzkiego. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dzisiaj już mogli planować sobie jakie
będą następstwa. Nie wiem, bo naprawdę jest moim zdaniem racja po stronie prawa, po
stronie podobnych wyroków sądowych i będziemy z tego korzystali.  Ja mam taką tylko
nadzieję że nie stanie się to przedmiotem, mówię, sporu politycznego, bo to bym był ostatni.
Rozważcie to Państwo w swoim sumieniu czy chcemy rzeczywiście iść tą ścieżką czy znaleźć
jednak rozwiązanie alternatywne do zjazdu z ulicy Chmielnej. I, Szanowna Pani Dyrektor,
wiemy dobrze że tam jest możliwy zjazd, tylko Państwo nie wyczerpaliście tej drogi, ścieżki
administracyjnej.  Podjęliście  sami  decyzję  a  nie  zwróciliście  się  nawet  do  organu  z
uzasadnieniem ażeby rzeczywiście tam mógł inwestor przez swój własny teren za własne
pieniądze wykonać zjazd czy wjazd na teren swojej posesji planowany, czy posesji jednej.
Bardzo dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo.  Czy ktoś  z  Państwa Radnych ma jeszcze  jakieś pytania  do  tej  uwagi  bądź  do
którejkolwiek  innej?  Nie  widzę,  zatem  przechodzimy,  Szanowni  Państwo,  do  kolejnego
punktu.(...)”   

7. uchylenia uchwały w sprawie opłaty za posiadanie psów (druk nr 869),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 869.

8. zmiany  uchwały  nr  487/XXIX/2012  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27
listopada  2012r.  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 870),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 870.

9. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Enkhbaatarowi
Dambadarjaa (druk nr 865),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 865. 
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10.nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Markowi  Naworskiemu
(druk nr 866), 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 866.

11.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Annie Bramskiej (druk nr
867),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 867.

12.nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Wiktorowi  Bramskiemu
(druk nr 868),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 868.

13.skargi  z  dnia  3.06.2018  r.  na  Dyrektora  Domu
Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku Panią Joannę Alberską
dotyczącej niewypłacenia pieniędzy z tytułu nieobecności córki w DPS, w
związku z pobytem w szpitalu (druk nr 862),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 862.

14.skargi  z dnia 3.06.2018 r. na działalność
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (druk nr 863),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 863.

15.skargi  z dnia 13.03.2018 r.
na  Prezydenta  Miasta  Płocka  i  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego w Płocku mieście na prawach powiatu (druk nr 864).

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 864.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Zakończyliśmy,
Szanowni  Państwo,  pierwszy  etap.  Nim  przejdę  do  drugiego  etapu  może  poinformuję
Państwa, iż widzicie Państwo dzisiaj na moim stole dwie nagrody. Jedna to Super Lider
Ogólnopolskiego  Programu  Zwalczania  Grypy  dla  oczywiście  miasta  Płocka  a  nie
przewodniczącego i drugi – mało brakło aby nagroda padła – i drugie wyróżnienie również
dla miasta Płocka Ekspert w Profilaktyce Grypy Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.
Gdyby był Pan Prezydent Siemiątkowski zapewne powiedziałby nam coś więcej na temat, ale
nie widzę Pana Prezydenta. Miejmy nadzieję, że jest zdrowy. Pan Prezydent pewnie powie
coś więcej.”

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

Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo,
rzeczywiście, tutaj Pani Dyrektor miała okazję być na konferencji  i  miasto Płock zostało
uhonorowane jako w ogóle miasto, które bardzo aktywnie działa, jeśli chodzi o profilaktykę
różnego rodzaju chorób ale tu akurat profilaktykę grypy. Tak że to oczywiście nagroda nie
tylko dla Prezydenta, ale także dla Państwa Radnych, którzy wspólnie razem pozwalacie,
znaczy  dbamy  właśnie  o  zdrowie  mieszkańców  Płocka,  także  jeśli  chodzi  właśnie  o
profilaktykę  grypy.  Dzisiaj  była  mowa,  o  czym  mówiła  Pani  Daria  Domosławska,  o
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profilaktyce  nowotworowej,  nowotworów jelita  grubego.  Tutaj  także  tą  profilaktykę  jako
miasto chcemy prowadzić dbając o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Płocka. Tak że
bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję.”    
  
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
za informację. I, Szanowni Państwo, przechodzimy do etapu drugiego – głosowanie nad
zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Jeżeli jakieś wnioski w międzyczasie spłynęły do
Komisji Uchwał i Wniosków to proszę o przerywanie głosowania.(...)” 

       
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 871),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 871 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 0
wstrzymujące – 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 840/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy–Miasto  Płock  na  lata
2018-2039 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

2. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2018  (druk  nr
872),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 872 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 0
wstrzymujące – 7
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 841/LI/2018 Rady Miasta Płocka  z dnia 27 września 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 stanowi załącznik nr
15 do niniejszego protokołu.

3. przyjęcia  programu  polityki  zdrowotnej  pn.  „Program  Profilaktyki  i
wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021”
(druk nr 858),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 858.
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 842/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie  przyjęcia  programu  polityki  zdrowotnej  pn.  „Program  Profilaktyki  i
wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021” stanowi
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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4. przyjęcia  „Programu  współpracy  Gminy-Miasto  Płock  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie
Miasta Płocka na 2019 rok (druk nr 859),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 859.
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 843/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie  przyjęcia  „Programu  współpracy  Gminy-Miasto  Płock  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta
Płocka na 2019 rok stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

5. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Judyma (obr.3) (druk nr
860),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 860.
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 844/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Judyma (obr.3) stanowi załącznik
nr 18 do niniejszego protokołu.

6. Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Imielnica”  w
Płocku (druk nr 861),

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „(…)  I  teraz,
Szanowni  Państwo,  przechodzimy  do  uchwały,  do  projektu  uchwały  dotyczącego
miejscowego planu Imielnicy i tradycyjnie jak w przypadku każdego z tych planów będziemy
głosowali nad poszczególnymi uwagami, więc proszę Państwa bardzo o uważne głosowanie.
Będę odczytywał za każdym razem albo później poproszę o to ewentualnie Pana Sekretarza,
przynajmniej czołówki uwag, żebyście Państwo wiedzieli czego dotyczą. Zwracam uwagę na
to,  iż  te  uwagi  są  pogrupowane  punktami  zgodnie  z  wnioskami  spływającymi  przez
poszczególnych  wnioskodawców,  dlatego  w  pierwszym punkcie  mamy  jedną  uwagę,  w
drugim punkcie  mamy sześć uwag i  tak dalej,  i  tak dalej.  Ja  będę się  starał  w miarę
spokojnie  i  czytelnie  to  odczytywać,  żebyście  Państwo  nie  mieli  wątpliwości  nad  czym
głosujemy.  Odczytuję  pierwszą  uwagę  i  właściwie  będę  odczytywał  rozstrzygnięcie
Prezydenta: nie uwzględnia się uwagi wniesionej 29.01.2018 r. przez Małgorzatę
Janicką,  dotyczącej  zwiększenia  powierzchni  zabudowy  z  35%  do  50%  na
działce nr ew. 1000/3. Więc moje pytanie brzmi: kto jest za odrzuceniem tej uwagi,
czyli za przyznaniem racji Panu Prezydentowi? Proszę o pulpit do głosowania. Proszę o
zagłosowanie. Dziękuję i proszę o podanie wyników. Poczekamy tak, żebyście Państwo
wszyscy  mogli  zagłosować.  Czy  wszyscy  Państwo  zagłosowali?  Proszę  o  podanie
wyników.” 

Wynik głosowania:
za – 9
przeciw – 3
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wstrzymujące – 6 
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „9  na  tak,  3
przeciw,  6  wstrzymujących.  Uchwała  została,  przepraszam,  uwaga  została  odrzucona.
Uwaga,  punkt  2,  podpunkt  1,  tak  to  będę  czytał,  dotyczy:  nie  uwzględnia  się  uwagi
wniesionej  31.01.2018  r.  przez  Mieszkańców  osiedla  Parcele,  dotyczącej  wskazania
bezpiecznego  pieszego  ciągu  komunikacyjnego  zapewniającego  połączenie  wschodniej
części  osiedla  Imielnica  (Parcele)  z  głównymi  punktami  usługowymi,  rekreacyjnymi  w
kontekście planowanej drogi krajowej. Ja przepraszam, ale ja zadałem pytanie w tym
punkcie i nie uzyskałem odpowiedzi. Jeśli można to proszę rozjaśnić ten punkt troszeczkę
bardziej. (niezrozumiały głos z sali) Tak, tak, tak, jeszcze nie poddaję pod głosowanie,
ponieważ chciałbym również osobiście mieć większą jasność w tej materii. To wszystko
przez  Pana  Prezesa,  który  zdominował  dyskusję  tak  bardzo,  że  ja  zapomniałem,  że
zadałem pytanie w innym punkcie. Odczytam później tą uwagę jeszcze a teraz prosiłbym
o wyjaśnienie bardziej konkretnie o co chodziło wnioskodawcom. Proszę bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Łukaszowi
Ozimkowi. 

Pan  Łukasz Ozimek  Kierownik  Referatu  Polityki  Przestrzennej  Miasta  powiedział:  „Te
uwagi z numerem 2 nanieśliśmy na rysunek planu. Do końca też my nie wiedzieliśmy o
co chodzi, bo wydaje mi się, że mieszkańcy Parcel uznali tą dużą drogę, która krzyżuje
się z Wyszogrodzką jako drogę krajową, co de facto jakby plan nie przesądza o kategorii
dróg, tylko o klasach technicznych tych dróg. To jest droga zbiorcza. Natomiast poruszyli
temat połączenia pieszego. I takie połączenie jakby części Parcel z resztą Imielnicy jest
wskazane  przez  teren  leśny,  przez  ciek  tak  zwanej  Pisencji.  (z  sali  Pan  Artur
Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Czyli  tam gdzie  jest  2.5,
tak?”)”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tak. Dobrze. Dla
mnie jest  jasne.  Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zatem odczytam jeszcze raz:  nie
uwzględnia  się  uwagi  wniesionej  31.01.2018  r.  przez  Mieszkańców  osiedla
Parcele,  dotyczącej:  1)  wskazania  bezpiecznego  pieszego  ciągu
komunikacyjnego  zapewniającego  połączenie  wschodniej  części  osiedla
Imielnica  (Parcele)  z  głównymi  punktami  usługowymi,  rekreacyjnymi  w
kontekście  planowanej  drogi  krajowej.  Poddaję  pod  głosowanie.  Kto  jest  za
odrzuceniem tej uwagi? Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. Poczekamy
aż  wszyscy  powiedzą  że  zagłosowali.  Czy  już  jest  taka  możliwość  Pani  Radna?
(niezrozumiały  głos z sali)  Pani  Radna Iwona Jóźwicka  jeszcze nie  może zagłosować,
sygnalizuję Panu Janowi. Nadal nie ma ikonki? Udało się już? Czy ktoś z Państwa jeszcze
miał problem z głosowaniem? Nie widzę. Zatem czekamy na wyniki głosowania.”        

Wynik głosowania:
za – 10
przeciw –9
wstrzymujące – 1

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „10 na  tak,  9
przeciw,  1  wstrzymujący.  Uchwała,  przepraszam,  uwaga  została  odrzucona,  nie  została
przyjęta. Punkt 2 podpunkt 2): nie uwzględnia się uwagi wniesionej 31.01.2018 r. przez
mieszkańców Parcele. (obsługa sali obrad: „Przepraszam, nie 3.1?”) 2.1… 2.2. Nie, ale
zwróćcie  Państwo uwagę że  ta  pierwsza część  jest  wspólna  dla  wszystkich  punktów,
dlatego  ja  ją  odczytuję  jeszcze  raz.  (obsługa  sali  obrad:  „Czyli,  przepraszam, 2.2?”)
Będziemy głosować teraz 2.2. Głosowaliśmy przed chwilką 2.1, uwaga została odrzucona,
teraz będziemy głosowali 2.2. Czy życzycie sobie Państwo, żebym czytał tylko tą skróconą
wersję? Dobrze, czytam skróconą wersję. (niezrozumiałe głosy z sali) Pan będzie tam
zgłoszony z imienia i z nazwiska, więc wszyscy zrozumieją. Dobrze, odczytuję jeszcze
raz, żebyście Państwo mieli jasność w temacie. Uwaga 2.2: nie uwzględnia się uwagi
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wniesionej  31.01.2018  r.  przez  Mieszkańców  osiedla  Parcele,  dotyczącej
udzielenia  informacji  na  temat  natężenia  ruchu  i  poziomu  hałasu  oraz
przewidywanych  zabezpieczeń  przed  uciążliwościami  akustycznymi  (ekrany
akustyczne) dla mieszkańców, jak również zapewnienia przejścia dla zwierząt z
obszarów leśnych.  Kto  jest  za  odrzuceniem tej  uwagi  proszę  o  zagłosowanie.  Czy
wszyscy Państwo zagłosowali? Proszę o podanie wyników.”

Wynik głosowania:
za – 10
przeciw –9
wstrzymujące – 1

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „10 na  tak,  9
przeciw. Uwaga została odrzucona. Punkt 2.3:  nie uwzględnia się uwagi wniesionej
31.01.2018  r.  przez  Mieszkańców  osiedla  Parcele,  dotyczącej  udzielenia
informacji  na temat  zmiany wartości  nieruchomości  w związku z  planowaną
drogą krajową.  Kto jest za odrzuceniem tej uwagi? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję.
Proszę o podanie wyników.”

Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 8
wstrzymujące – 1

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „11 na  tak,  8
przeciw,  1  wstrzymujący.  Uwaga  została  odrzucona.  Uwaga  2.4:  nie  uwzględnia  się
uwagi wniesionej 31.01.2018 r. przez Mieszkańców osiedla Parcele, dotyczącej
określenia  sposobu  wyjazdu  z  projektowanej  drogi  krajowej  do  ulicy
Wyszogrodzkiej  w  kierunku  centrum  miasta.  Kto  jest  za  odrzuceniem  uwagi?
Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników.” 

Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 8
wstrzymujące – 1

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „11 na  tak,  8
przeciw, 1 wstrzymujący. Uwaga została odrzucona. Punkt 2.5: nie uwzględnia się uwagi
wniesionej 31.01.2018 r. przez Mieszkańców osiedla Parcele, dotyczącej zmiany
terenu oznaczonego symbolem 9KDP – terenu publicznego ciągu pieszego na
teren  publicznego  ciągu  pieszo-jezdnego  KDJ.  Kto  jest  za  odrzuceniem  uwagi?
Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników.”

Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 9
wstrzymujące – 1

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „10 na  tak,  9
przeciw, 1 wstrzymujący. Uwaga została odrzucona. I uwaga 2.6:  nie uwzględnia się
uwagi wniesionej 31.01.2018 r. przez Mieszkańców osiedla Parcele, dotyczącej
określenia  stanu  prawnego  funkcjonowania  osiedla  Parcele  w  Płocku  i  jego
integralności z osiedlem Imielnica.  Kto jest za odrzuceniem uwagi? (niezrozumiały
głos z sali) Nie, nie, ale chyba są pytania do tej uwagi, tak? (niezrozumiały głos z sali) A,
na mapie? Ale tutaj chyba nie chodzi o na mapie. Ja się domyślam że tu chodzi o to że
Państwo chcą, żeby było nowe osiedle Parcele. Ja to tak rozumiem. Tak można zrozumieć
jednoznacznie  tą  uwagę,  co  oczywiście  możemy  zrobić  ale  nie  w  formie  planu  tylko
zmieniając  Statut  Miasta  Płocka  i  możemy  do  tego  w  każdej  chwili  wrócić,  dlatego
uzasadnienie że uwaga jest niewłaściwa chyba jest logiczne. Poddaję pod głosowanie tą
uwagę. Kto jest za odrzuceniem uwagi? Proszę o zagłosowanie. (niezrozumiały głos z
sali) Jesteśmy 2.6. Bardzo proszę Państwa o koncentrację. Ja mam trudniejsze zadanie.
Proszę o podanie wyników.”

Wynik głosowania:
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za – 12
przeciw –2
wstrzymujące – 6

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „12 na  tak,  2
przeciw, 6 wstrzymujących. Uwaga została odrzucona. Przechodzimy do uwag z punktu 3 i
właśnie  są  to  uwagi  Pana  Brudnickiego.  Nie  uwzględnia  się  uwagi  wniesionej
1.02.2018 r. przez Mariusza Brudnickiego dotyczącej zapewnienia dostępu do
drogi publicznej poprzez drogę oznaczoną na rysunku planu symbolem 14KDD
dla działki nr ewid. 1247/9 poprzez wykorzystanie jej własnego terenu. Kto jest
za odrzuceniem uwagi poddaję pod głosowanie. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie
wyników.”

Wynik głosowania:
za – 5
przeciw – 14
wstrzymujące – 1

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „5 na tak, 14 na
nie, 1 wstrzymujący. Uwaga została uwzględniona. Punkt 3.2: nie uwzględnia się uwagi
wniesionej 1.02.2018 r. przez Mariusza Brudnickiego dotyczącej przeznaczenia
działki  nr  ewid  1256/1  w  całości  pod  teren  zabudowy  mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczony na rysunku projektu planu symbolem 28MN. Kto jest
za  odrzuceniem  uwagi?  (obsługa  sali:  „Przepraszam,  będę  musiał  stworzyć  druk.”)
Poczekamy  chwileczkę.  Gdy  będzie  Pan  gotowy  proszę  o  sygnał.  Prawda  że  powiało
chłodem?  Czekamy  na  gotowość.  Jest  już  możliwość  zagłosowania.  Kto  jest  za
odrzuceniem uwagi? Proszę Państwa o zagłosowanie. Dziękuję za głosowanie. Proszę o
zagłosowanie a następnie proszę o podanie wyników.”

Wynik głosowania:
za – 4
przeciw –14
wstrzymujące – 2

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „4 na tak,  14
przeciw, 2 wstrzymujące. Uwaga została uwzględniona. Punkt 4.1: rozpatruje się uwagę
wniesioną  2.02.2018  r.  przez  Henryka  Sztomberskiego  i  Macieja
Sztomberskiego  dotyczącej  dz.  nr  ew.  1229/7  poprzez  nieuwzględnienie  w
zakresie zmiany ciągu pieszego 7KDP na ciąg pieszo-jezdny KDJ. Kto jest za takim
rozpatrzeniem wniosku?  Poddaję  pod  głosowanie.  Proszę  o  zagłosowanie.  Poczekamy
jeszcze na Państwa, żebyście mieli. Czy już macie Państwo możliwość? Pan Sekretarz już
też? Dziękujemy. Proszę o podanie wyników.”   

Wynik głosowania:
za – 7
przeciw – 10
wstrzymujące – 2

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „7  na  tak,  10
przeciw, 2 wstrzymujące. Uwaga rozstała rozpatrzona negatywnie, ponieważ tak tytuł brzmi.
Zastanawiam się czy dobrze wyraziłem się. Tylko że to nie była uwaga tylko...(niezrozumiałe
głosy  z  sali)  Tak,  dobrze,  tak  jest,  uwaga została  przyjęta,  dobrze,  to  jest  klarowne i
przejrzyste. Zwracam Państwu uwagę że ten wniosek był troszeczkę inaczej… to rozpatrzenie
było  troszeczkę  inaczej  sformułowane.  4.2:   rozpatruje  się  uwagę  wniesioną
2.02.2018  r.  przez  Henryka  Sztomberskiego  i  Macieja  Sztomberskiego
dotyczącej  dz.  nr  ew.  1229/7  poprzez  nieuwzględnienie  w  części,  uwagi
dotyczącej zmiany linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem załączonym do
uwagi  (z  treści  rysunku  wynika,  iż  uwaga  dotyczy  korekty  odległości  linii
zabudowy od strony północnej i zachodniej).  Poddaję pod głosowanie taką uwagę.
Proszę o zagłosowanie. Proszę o podanie wyników.”

Wynik głosowania:
za – 6
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przeciw –12
wstrzymujące – 1

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „6 za, 12 przeciw, 1
wstrzymujący. Uwaga została uwzględniona. Punkt 4.3: rozpatruje się uwagę wniesioną
2.02.2018  r.  przez  Henryka  Sztomberskiego  i  Macieja  Sztomberskiego
dotyczącej  dz.  nr  ew.  1229/7  poprzez  nieuwzględnienie  w  zakresie  zmiany
przeznaczenia  z  2MNe  (tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
ekstensywnej) na 2MN/U (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
usługowej).  Poddaję  pod  głosowanie  taką  uwagę.  Proszę  o  zagłosowanie.  Dziękuję.
Proszę o podanie wyników.”

Wynik głosowania:
za – 5
przeciw – 12
wstrzymujące – 2

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „5  na  tak,  12
przeciw, 2 wstrzymujące. Uwaga została uwzględniona. Punkt 5 podpunkt 1: rozpatruje się
uwagę  wniesioną  2.02.2018  r.  przez  Macieja  Sztomberskiego  i  Waldemara
Nowaka,  poprzez  nieuwzględnienie  w  części,  uwagi  dotyczącej  zmiany
odległości linii rozgraniczających zgodnie z załącznikiem graficznym z uwagi na
aktualne ukształtowanie terenu (na rysunku wskazano propozycję korekty linii
rozgraniczających oraz linii zabudowy). Poddaję pod głosowanie taką uwagę. Proszę
Państwa o zagłosowanie. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników.”

Wynik głosowania:
za – 6
przeciw –12
wstrzymujące – 2

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „6 za, 12 przeciw, 2
wstrzymujące. Uwaga została uwzględniona. Punkt 5.2: rozpatruje się uwagę wniesioną
2.02.2018  r.  przez  Macieja  Sztomberskiego  i  Waldemara  Nowaka,  poprzez
nieuwzględnienie w zakresie zmiany przeznaczenia z 27MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej) na 27MN/U (tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  oraz  usługowej).  Poddaję  pod  głosowanie  taką  uwagę.  Proszę
Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników.”

Wynik głosowania:
za – 5
przeciw –11
wstrzymujące – 2

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „5  na  tak,  11
przeciw, 2 wstrzymujące. Uwaga została uwzględniona. Uwaga 6.1:  nie uwzględnia się
uwagi  wniesionej  2.02.2018  r.  przez  Piotra  Ołdakowskiego  w  zakresie
skontrolowania  rzędnych  studzienek  kanalizacji  sanitarnej  w  drodze  w
sąsiedztwie  działki  825/13  i  dokonania  ewentualnej  korekty.  Kto  jest  za
odrzuceniem takiej uwagi? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 7
na tak, 7 przeciw, 2 wstrzymujące. Uwaga nie została odrzucona. (niezrozumiałe głosy z
sali) Czy jeszcze ktoś z Państwa nie zdążył? (niezrozumiały głos z sali) To bardzo proszę o
sygnalizowanie tego troszeczkę wcześniej. Dobrze. Powtarzam. Raz jeszcze poddaję pod
głosowanie  uwagę 6.1.  Bardzo proszę raz  jeszcze  o  pulpity  do głosowania  dotyczące
uwagi  6.1.  dotyczącej  tych  studzienek  kanalizacyjnych.  Kto  z  Państwa  jest  za
odrzuceniem  uwagi?  (niezrozumiały  głos  z  sali)  Ja  też  jeszcze  nie  mam.  Czekamy
spokojnie  na  pulpity  do  głosowania.  Proszę  Państwa  Radnych  o  zagłosowanie.  Czy
wszyscy Państwo macie pulpity? Czy wszyscy Państwo skutecznie zagłosowali? Nie widzę
sprzeciwu, czyli domyślam się że tak. Proszę o podanie wyników głosowania.” 

Wynik głosowania:
za – 9
przeciw –10
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wstrzymujące – 1
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „9  na  tak,  10
przeciw, 1 wstrzymujący. Uwaga została uwzględniona. Punkt 6.2:  nie uwzględnia się
uwagi  wniesionej  2.02.2018  r.  przez  Piotra  Ołdakowskiego  w  zakresie
dokonania korekty mapy zgodnie z zaproponowanym podziałem działki 825/12
wskazanym w piśmie Urzędu Miasta z 2010 roku w celu dodzielenia jej części do
działki 825/13 zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezydenta Miasta Płocka z
2018  roku.  Poddaję  pod  głosowanie  taką  uwagę.  Kto  jest  za  odrzuceniem  uwagi?
Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników.”  

Wynik głosowania:
za – 8
przeciw – 10
wstrzymujące – 1
Uwaga została odrzucona.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „8  na  tak,  10
przeciw, 1 wstrzymujący. Uwaga została uwzględniona. Chyba wszystkie uwagi za nami.
Teraz  nam zostaje  przegłosowanie  planu.  (niezrozumiałe  głosy  z  sali)  Nie?  Jeszcze  są?
(niezrozumiały głos z sali)  A dobrze.  Proszę,  proszę,  tak jest,  proszę,  Panie mecenasie
zapraszam, proszę nam może uzmysłowić, tak jest, co dalej będziemy z tym robić. Proszę
bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
adwokatowi Jarosławowi Szumańskiemu. 

Pan Jarosław Szumański, adwokat powiedział: „Zgodnie z przepisem, Szanowni Państwo,
w takiej sytuacji ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 19 stanowi
wyraźnie że jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do
uchylenia  projekcie  planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia  uwag do
projektu planu czynności o których mowa w art. 17 ponawia się w zakresie niezbędnym do
konania tych zmian, tak że...”    

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dzisiaj  nie
głosujemy uchwały. Czyli nad uchwałą dzisiaj dalej nie debatujemy. Dziękuję bardzo Panie
mecenasie za czujność. Zatem, Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu.(...)”

7. uchylenia uchwały w sprawie opłaty za posiadanie psów (druk nr 869),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 869.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 845/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie  uchylenia  uchwały  w  sprawie  opłaty  za  posiadanie  psów,  stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

8. zmiany  uchwały  nr  487/XXIX/2012  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27
listopada  2012r.  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 870),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 870.
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 846/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie  zmiany  uchwały  nr  487/XXIX/2012  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27
listopada  2012r.  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych  na  terenie  Płocka  stanowi  załącznik  nr  20 do  niniejszego
protokołu.

9. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Enkhbaatarowi
Dambadarjaa (druk nr 865),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 865.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 847/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie  nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Enkhbaatarowi
Dambadarjaa stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

10.nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Markowi  Naworskiemu
(druk nr 866), 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 866.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 848/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie  nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Markowi  Naworskiemu
stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

11.nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Annie Bramskiej (druk nr
867),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 867.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 849/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie  nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Pani  Annie  Bramskiej  stanowi
załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

12.nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Wiktorowi  Bramskiemu
(druk nr 868),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 868.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 850/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie  nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Wiktorowi  Bramskiemu
stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
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13.skargi   z  dnia  3.06.2018  r.  na  Dyrektora  Domu
Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku Panią Joannę Alberską
dotyczącej niewypłacenia pieniędzy z tytułu nieobecności córki w DPS, w
związku z pobytem w szpitalu (druk nr 862),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 862.
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 6
wstrzymujące – 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 851/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie  skargi  z  dnia  3.06.2018  r.  na  Dyrektora  Domu
Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku Panią Joannę Alberską dotyczącej
niewypłacenia pieniędzy z tytułu nieobecności córki w DPS, w związku z pobytem
w szpitalu stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

14.skargi z dnia 3.06.2018 r. na działalność
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (druk nr 863),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 863.
Wynik głosowania:
za – 12
przeciw – 8
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 852/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie skargi  z dnia 3.06.2018 r. na działalność
Dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Dróg  w  Płocku  stanowi  załącznik  nr  26 do
niniejszego protokołu.

15.skargi  z dnia 13.03.2018 r.
na  Prezydenta  Miasta  Płocka  i  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego w Płocku mieście na prawach powiatu (druk nr 864).  
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 864.
Wynik głosowania:
za – 12
przeciw – 8
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 853/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku w
sprawie skargi  z dnia 13.03.2018 r.
na Prezydenta Miasta Płocka i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Płocku  mieście  na  prawach  powiatu  stanowi  załącznik  nr  27  do  niniejszego
protokołu.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Dobrnęliśmy
do końca etapu drugiego. Przed nami punkt ósmy: sprawozdanie prezydenta miasta Płocka z
pracy między sesjami Rady Miasta Płocka. Prosimy bardzo, Panie Prezydencie.”

Ad pkt 8  

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy
między sesjami za okres od 30.08.2018 roku do 26.09.2018 roku.
Poinformował, że: 

• wraz  z  Marszałkiem  Adamem  Struzikiem  podpisał  umowę  na  przebudowę
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Wiślanych Bulwarów (wspólnie z Panem Jackiem Terebusem Zastępcą Prezydenta
Miasta Płocka), 

• wziął udział w konferencji regionalnej zorganizowanej przez Mazowiecką Jednostkę
Wdrażania Projektów Unijnych pt. „ Sukces pisany dotacją w ramach Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-2020”  (wspólnie  z
Panem Piotrem Dyśkiewiczem Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka),

• wziął  udział  w  uroczystym otwarciu  48.  Regat  o  Puchar  Wrzosu  i  Prezydenta
Miasta Płocka,

• brał  udział  w  licznych  spotkaniach  z  mieszkańcami  Płocka,  zorganizowanych
między innymi przez Radę Mieszkańców Osiedla Radziwie, Zielony Jar, Skarpa,  w
tym między innymi wziął udział w Festynie zorganizowanych przez MDK z okazji
obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości,

• uczestniczył  w  kolejnej  edycji  ogólnopolskiej  akcji  narodowego  czytania
„Przedwiośnia”  Stefana  Żeromskiego  pod  patronatem  honorowym  pary
prezydenckiej (wspólnie z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta
Miasta Płocka),

• wziął udział w koncercie „Mazowsze w Sercu Niepodległej” w wykonaniu Artystów
Teatru Muzycznego w Warszawie, który odbył się w Szkole Muzycznej w Płocku,  

• wziął  udział  w  zorganizowanych  przez  Agencję  Rewitalizacji  Starówki  Targach
Wolnego Czasu, które odbyły się na Starym Rynku,

• spotkał się z Harcerzami Hufca ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku w
związku z inauguracją harcerskiego roku 2018/2019,

• wziął  udział  w  uroczystym pikniku  oraz  koncercie  z  okazji  obchodów  20-lecia
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej,

• był  obecny  podczas  uroczystego  otwarcia  X  Mistrzostw  Polski  w  sprincie
wioślarskim i 35. Memoriale Juliusza Kawieckiego, 

• wziął udział w uroczystych obchodach Święta Straży Miejskiej w Płocku (wspólnie
z Panem Piotrem Dyśkiewiczem Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka),

• spotkał się z mieszkańcami między innymi osiedla Kolegialna, Góry, Trzepowo i
Dworcowa,

• wraz  z  Panem  Romanem  Siemiątkowskim  Zastępcą  Prezydenta  Miasta  Płocka
otworzył nowo powstały plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 - projekt
zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego,

• uczestniczył w uroczystej inauguracji 42. sezonu artystycznego Płockiej Orkiestry
Symfonicznej,

• był obecny na podsumowaniu współzawodnictwa sportowego płockich szkół za rok
2017,

• wziął udział w uroczystym otwarciu VIII  edycji  Festiwalu Kultury i Sztuki Osób
Niewidomych w NoveKino Przedwiośnie,

• w związku z obchodami 22 września Europejskiego Dnia bez Samochodu wziął
udział w akcji „Płock na Rowery” zorganizowanej przez PLOT,

• uczestniczył w kolejnej edycji zakończenia sezonu motocyklowego w Płocku,
• razem z  m.in.  Piotrem Gryszpanowiczem wmurował  akt  erekcyjny  pod  tablicę

pamiątkową  poświęconą  Aleksandrowi  Witkowskiemu  -  kierownikowi  budowy
mostu im. Legionów Piłsudskiego, odsłonili także tablicę pamiątkową w związku z
obchodami 80-lecia powstania ww. mostu,

• wziął  udział  w  pikniku  zorganizowanym  przez  Komunikację  Miejską  Płock  w
związku  z  obchodami  „Dnia  bez  samochodu”  podczas  którego  zaprezentowane
zostały jedne z pierwszych w kraju autobusy hybrydowe,

• wraz  z  Aeroklubem  Ziemi  Mazowieckiej  podpisał  list  intencyjny  w  sprawie
organizacji imprezy Płocki Piknik Lotniczy,

• wziął udział w uroczystym otwarciu Konferencji Episkopatu Polski w Płocku,
• wziął udział w uroczystości wręczenia kluczy dla najemców mieszkań w budynku

przy Kleeberga 1, 
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• przyjmował  interesantów  (interesantów  przyjmowali  również  zastępcy
prezydenta);

Pan   Roman Siemiątkowski   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• uczestniczył  we  wrześniowych  wydarzeniach  patriotycznych  związanych

upamiętnieniem  79.  rocznicy  rozpoczęcia  II  wojny  światowej,  razem  z
kombatantami, uczniami Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera
w Płocku i  uczniami  Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Jagiełły  w
Płocku, oddał hołd i złożył kwiaty pod tablicą poległych płocczan przy Kościele św.
Stanisława Kostki,

• brał udział w obchodach 79. rocznicy agresji ZSRR na Polskę i Światowego Dnia
Sybiraków  w  Płocku,  które  odbyły  się  przy  Memoriale  Sybiraków  i  Płocczan
Pomordowanych  na  Wschodzie  (uroczystości  odbyły  się  na  cmentarzu
komunalnym),

• uczestniczył  w  jubileuszu  XX-lecia  istnienia  Mazowieckiego  Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy,

• był  obecny  na  inauguracji  roku  akademickiego  2018/2019  Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku;

Pan   Piotr Dyśkiewicz   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• uczestniczył  w  Jubileuszu  XX-lecia  Mazowieckiego  Wojewódzkiego  Ośrodka

Medycyny Pracy,
• pracował  w  zespole  zajmującym  się  odwołaniami  od  decyzji  MZD  w  strefie

płatnego parkowania,
• brał  udział  w  spotykaniach  z  przedstawicielami  spółek  prawa  handlowego  z

udziałem  miasta  w  celu  omówienia  bieżących  działań  oraz  planów
długoterminowych;

Pan   Jacek Terebus   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• spotykał się z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Gminą Miasto Płock,
• spotykał się z mieszkańcami Płocka w sprawie prowadzonych oraz planowanych

inwestycji i  remontów na terenie Miasta Płocka, a także z członkami Aeroklubu
Ziemi Mazowieckiej.

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo!
Chciałbym jeszcze dodać bo dzisiaj – jak Państwo zresztą zauważyli – jesteśmy w dosyć
okrojonym składzie. Niestety nie ma Wiceprezydenta Piotra Dyśkiewicza, który dzisiaj
jest – i  nie tylko dzisiaj  – także jutro chyba,  na kongresie mobilności,  wczoraj  był i
dzisiaj,  na  kongresie  mobilności  w  Gdańsku,  stąd  jego  dzisiaj  nieobecność  na  sesji.
Nieobecny na sesji był także Wiceprezydent Roman Siemiątkowski. Akurat przebywa na
urlopie, tak się złożyło, zresztą zgodnie ze wskazaniami Państwowej Inspekcji Pracy, bo
trochę musi urlopu zaległego wybrać a Państwowa Inspekcja Pracy zwróciła mu uwagę że
z reguły bywa w pracy. I w tym momencie takie było wskazanie po kontroli,  dlatego
akurat tak się złożyło. Ale dzisiaj  jest.  Przybył pomimo to na sesję w tej chwili  jako
bardziej  widz,  ale  cieszymy  się  z  obecności,  choć  trochę  późno,  ale  cieszymy  się  z
obecności. Ja chciałbym tylko dodać, bo to może też rzeczywiście powinienem jak gdyby
w  tej  dyskusji  o  szkołach  powiedzieć  już,  że  niestety  nie  ma  Wiceprezydenta
Siemiątkowskiego.  Z  mojej  strony  jak  gdyby  przyjęcie  przez  Państwa  tej  informacji
sprawia,  że  mam wrażenie  i  świadomość  że  staramy  się  zarządzać  oświatą,  płocką
oświatą pomimo też i trudnych sytuacji reformy, która co jakiś czas się pojawia, razem
zresztą  z  Państwem jak  to  jest  tylko  możliwe  tak,  żeby  przede  wszystkim  dzieci  i
młodzież  nie  odczuły  konsekwencji  tych  reform.  W  przypadku  uwag  Pana
Przewodniczącego Krysztofiaka, jak zwykle bardzo takich życzliwych i  sympatycznych,
mogę tylko tyle powiedzieć, że rzeczywiście w kontekście podwyżek dodatków, zwłaszcza
dodatku motywacyjnego, zapewne oczekiwania a zarazem moje także, żeby było jasne,
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chęci  są  jak  najlepsze.  Ja  jestem naprawdę  gotów  w  tym  momencie  rozmawiać  ze
środowiskami nauczycielskimi na temat podwyżki tego dodatku, natomiast pamiętajmy
że problemem oświaty w Polsce raczej jest zamrożenie płac nauczycielskich. Ostatnie
podwyżki, realne podwyżki które były, były jeszcze za czasów rządu Donalda Tuska. Nie
chciałbym tutaj jak gdyby wchodzić w dyskusję jeszcze w tym punkcie natomiast zwrócę
uwagę że całe szczęście w tym momencie już wszystkie związki oświatowe, nie tylko ZNP,
ale  także  Solidarność  oczekują  i  domagają  się  od  rządu  realnych  podwyżek  dla
nauczycieli.  To ważne. Ważne także, by te koszty podwyżek nie były przerzucane na
samorząd tylko były rzeczywiście realizowane zgodnie z także Kartą Nauczyciela przez
właśnie  państwo,  bo  na  dzisiaj  tak  to  -  zgodnie  zresztą  z  Konstytucją,  ustawami  -
powinno być. Natomiast przepraszam też że w pewnym momencie nie byłem na sesji
obecny. Wiem że to także pomimo tak niedużego składu naszego, miałem dzisiaj wizytę
gościa  w  urzędzie  miasta,  gościa  –  otóż  przyjechał  do  Płocka  Zastępca  Głównego
Inspektora Pracy w randze właściwie ministra, Pan Andrzej Kwaliński. Prosił o spotkanie.
Jest  to  spowodowane  przede  wszystkim  poszukiwaniem  nowej  siedziby,  można
powiedzieć, Państwowej Inspekcji Pracy, oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Płocku.
Stąd moja chwilowa nieobecność na sesji rady miasta spowodowana właśnie spotkaniem
z Panem Andrzejem Kwalińskim, czyli Zastępcą Głównego Inspektora Pracy, który tutaj
razem  z  osobami  towarzyszącymi  przyjechał  by  rozmawiać  o  nowej  siedzibie  dla
płockiego  oddziału  Państwowej  Inspekcji  Pracy.  Natomiast  dzisiaj  jeszcze  nie  ma
Sekretarza Miasta, ale to już są sprawy osobiste. Niestety dzisiaj nie może być na sesji
ze względów osobistych. Dziękuję bardzo.”        
 
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo, Panie Prezydencie. Tradycyjnie w takim momencie pytam czy są jakieś pytania do
sprawozdania i widzę że tak. Pan Przewodniczący Marek Krysztofiak.”

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

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Prezydencie, cieszę się bardzo że Pan
Prezydent powiedział o tej otwartości, o tych dodatkach, bo ja miesiąc temu złożyłem w tej
sprawie interpelację, dostałem ogólną odpowiedź, jak zwykle zresztą, że jak będzie budżet
tworzony, jest, to się zastanowicie. Dzisiaj powtórzyłem to, więc jak Pan Prezydent jest
otwarty na tą dyskusję to ma gotowy materiał, może odpowiedzieć na interpelację: tak,
zgadzam się do tych 15 procent podnieść, co obiecywałem osiem lat temu. I jest druga
interpelacja, też dotycząca pracowników administracji i obsługi, żebyśmy  potem znów trzy
lata nie czekali.  Zresztą mam nadzieję że ewentualnie nowa pani  prezydent nie będzie
czekała trzech lat. I żebyśmy znów nie mieli takich nadzwyczajnych jakichś tam okoliczności,
żeby  można  ewentualnie  jakoś  poprawić  sytuację  materialną  pracowników.  Czy  Pan
Prezydent,  że  tak  powiem,  potwierdzi  to  co  ja  napisałem  w  interpelacji  i  przyzna  te
podwyżki, możemy tak powiedzieć?”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Czy  Pan
Przewodniczący zakończył?”

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Tak. Zadałem pytanie.”
     
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy ktoś
chciałby zabrać jeszcze głos w tym momencie? Pan Prezydent, proszę.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
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Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo!
Jeszcze raz powtórzę. Tak jak Państwo zresztą widzieli podczas mojej prezentacji dotyczącej
budżetu miasta Płocka koszty funkcjonowania oświaty w Płocku w tej chwili w mniej więcej
czterdziestu  procentach  spoczywają  na  samorządzie.  (z  sali  Pan  Wojciech  Ostrowski
Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „W czterdziestu ponad czterech.”) Czterdziestu czterech,
dokładnie. (niezrozumiały głos z sali)  Dziesięć lat temu było 30,8, w tej chwili jest to 44.
Możemy podać także jak to wygląda w kwotach. A w kwotach wygląda jeszcze więcej, jeśli
chodzi o kwestie milionów złotych, które jako samorząd przeznaczamy na funkcjonowanie
rzeczywiście oświaty w Płocku, jak najlepsze funkcjonowanie oświaty w Płocku. I,  Panie
Radny, z mojej strony jest otwartość ażeby rzeczywiście także w perspektywie kolejnych lat
rozmawiać o podwyżkach, jeśli  chodzi o pracowników obsługi i  administracji,  także jeśli
chodzi o różnego rodzaju dodatki nauczycielskie. Zakładam że przyjdzie czas nowej rady,
nowych dyskusji na temat budżetu miasta i będziemy także o tym rozmawiać z radnymi,
także ze związkami zawodowymi. Bez wątpienia jest to dobry czas by taką dyskusję podjąć.
Tak samo w kontekście dyskusji, którą dzisiaj całe szczęście związki zawodowe, wszystkie
związki zawodowe oświatowe prowadzą z rządem, bo realne rzeczywiście podwyżki leżą
dzisiaj po stronie rządu, który te decyzje w perspektywie kolejnego budżetu może podjąć.
Dziękuję bardzo.”       

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Ja bym prosił - tylko nie wdawajmy się w jakieś dłuższe dyskusje, odnośmy się do tego
sprawozdania, które było. Proszę bardzo, raz jeszcze Pan Przewodniczący.” 

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

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Tak, tak, do sprawozdania. Nie będę mówił teraz
o, że tak powiem, o rządzie, o protestach i domaganiach się od rządu różnych spraw, tylko
to co Pan Prezydent powiedział przez chwilą na mównicy,  powiedział że jest otwarty na to,
żeby te dodatki  i  tak dalej wprowadzić.  Więc nic prostszego – wystarczy mi napisać w
interpelacji:  tak,  w projekcie  budżetu  na  2019  rok  zostanie  wprowadzony  na  przykład
dodatek  za  wychowawstwo,  zwiększony  o  tyle  i  tyle,  na  przykład,  tak.  Wystarczy  to
powiedzieć,  Panie  Prezydencie,  a  nie:  nowa  rada,  będziemy  dyskutować.  Po  co?  Dwa
tygodnie  macie  czasu.  Nie  potrzeba  czekać  dwa  tygodnie.  Dwie  godziny  temu złożona
interpelacja, od razu odpowiedź publicznie. Panie Prezydencie, to byłoby załatwienie wspólnie
sprawy. Po co bawić się w dyplomację?”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Decyzję będzie podejmować nowa rada. To jest chyba dla wszystkich Państwa oczywiste.
Punkt  dziewiąty:  sprawozdanie  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Płocka  z  pracy  między
sesjami Rady Miasta Płocka.”

Ad pkt 9  

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,
• 6 września 2018 roku przewodniczył kapitule „Zasłużony dla Płocka”,
• 8 września 2018 roku w ogrodach Książnicy Płockiej brał udział w Narodowym

Czytaniu „Przedwiośnia”,
• 21  września  2018  roku  brał  udział  w  koncercie  Andrzeja  Struga  przy  udziale

dwóch płockich chórów (był to pierwszy oficjalny koncert w nowej siedzibie POKiS
przy ulicy Jakubowskiego), 

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

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

Rady Mieszkańców Osiedla „Zielony Jar”,
• przyjmowała interesantów,
• 30 sierpnia uczestniczyła w Chińskim Pikniku Rodzinnym, który odbył się przez

filią biblioteczną nr 8 Książnicy Płockiej na osiedlu Podolszyce-Północ,
• 7 września 2018 roku brała udział w obchodach Święta Straży Miejskiej w Płocku, 
• 16  września  2018  roku  jako  Wiceprzewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  oraz

Przewodnicząca  Rady  Mieszkańców  Osiedla  „Zielony  Jar”  organizowała  piknik
rodzinny pod nazwą: Pożegnanie lata na osiedlu „Zielony Jar”, przy współpracy z
Radą Mieszkańców Osiedla „Zielony Jar”,

• 21  września  2018  roku  uczestniczyła  w  Światowym  Dniu  Alzheimera
zorganizowanym  przez  Płockie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Chorobą
Alzheimera w Płocku,

• 23 września 2018 roku brała udział w uroczystości z okazji 80-lecia powstania
Mostu im. Legionów Piłsudskiego w Płocku, 

• obejrzała  wystawę  przygotowaną  przez  Towarzystwo  Techniczne  w  Płocku  i
Muzeum Mazowieckie;      

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

Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka). 

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Dziękuję
Państwu  Przewodniczącym  za  pomoc  i  współpracę.  Czy  do  tych  sprawozdań  jakieś
pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Dziękuję.”   

Ad pkt 10  

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do punktu dziesiątego: interpelacje i zapytania radnych. Nie widzę zgłoszeń. Jest, Pani
Przewodnicząca, proszę.”

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Mam trzy tematy. Pierwszy – jakiś czas temu
była zamknięta Podolanka. Państwo zdecydowaliście, że od poniedziałku będzie otwarta. I
mam w związku z tym pytanie, czy mieliście Państwo w poniedziałek decyzję sanepidu o
tym, że jest ta bakteria, która była wówczas na basenie wyeliminowana, czy rzeczywiście
były przesłanki ku temu na papierze, Państwo mieliście decyzję z sanepidu, że możecie
otworzyć basen Podolanka.  To jest  pierwsza sprawa. Druga – MOSiR organizuje  galę
kickboxingu w Orlen Arenie. Z tego co prawdopodobnie wiem jest to kwota około 200
tysięcy złotych, które spółka miejska będzie wydawać na galę, między innymi dla Pana
Radnego Jacka Jasiona. Czy możecie Państwo powiedzieć jakie są wpływy z biletów, bo z
tego co wiem, dzisiaj są rozdawane za darmo. Nie wiem, może frekwencja będzie mała.
Bo jeszcze parę dni temu miałam informację, że ze sprzedaży biletów było jedynie około
pięciu tysięcy złotych. A to jest miejska spółka, która jak wiemy doskonale o tym też ma
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swoje problemy finansowe, utrzymanie wszystkich obiektów. I chcielibyśmy wiedzieć w
jaki  sposób  komercyjnie  organizuje  tego  typu  wydarzenia,  żeby  na  tym ewentualnie
zarobić. I kolejna sprawa. Chodzi o uregulowany stan prawny działek, które są między
innymi własnością Skarbu Państwa a nie gminy. Proszę mi powiedzieć jak wygląda stan
uregulowania  tych  działek.  Proszę  mi  podać  taką  listę  działek,  które  nie  mają
uregulowanego stanu prawnego. A przypomnę tylko, że nawet poszerzenie - w zakresie
naszych inwestycji  – poszerzenie  drogi  decyzją ZRID-u kończy się  tym, że będziemy
musieli wypłacić odszkodowania dla Skarbu Państwa, jeśli nie mamy uregulowanego tego
stanu rzeczy. W związku z tym chciałabym poznać jaka jest to skala. I druga kwestia –
czy  Państwo macie  jakąś  kontrolę  w Wydziale  Geodezji  również  chciałabym wiedzieć.
Dziękuję.”

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

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

Pan Radny Michał Sosnowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Trzy krótkie zapytania. Pierwsze w zasadzie do Pana Skarbnika. Ja na poprzedniej sesji
pytałem  jak  się  ma  sprawa  instalacji  zraszaczy  na  stadionie  miejskim,  które  miała
realizować spółka MOSiR. Chciałbym uzyskać jakąś informację w tej sprawie czy będzie
to w końcu robione czy nie. Jeżeli  tak to  kiedy.  Drugie  pytanie  dotyczy ronda nowo
powstałego przy zbiegu ulic Długiej i Łukasiewicza. Ja kiedyś składałem taką interpelację,
żeby nazwać to rondo rondem imienia Nafciarzy. To przyjęło się w mieście, ten pomysł, w
związku z tym mam pytanie, kiedy będzie posiedzenie komisji do spraw nazewnictwa,
gdzie  ta  sprawa  będzie  omawiana,  bo  chciałbym  się  tam  pojawić.  Bo  wtedy  na
interpelację otrzymałem informację, że będzie takowe po już oddaniu – że tak powiem –
ulicy Łukasiewicza, a z tego co wiem już to rondo istnieje, więc czas się zabierać za
nazewnictwo tego ronda. I trzecie pytanie – czy na najbliższej sesji rady miasta ja też
mógłbym swój banerek wywiesić tutaj? Bo widzę tu baner z nazwiskami kandydatów. Czy
to  jest  nieodpłatnie  czy  można  skorzystać  z  tej  możliwości?  Bo  niewątpliwie  jest  to
atrakcyjne miejsce. Ja parę jeszcze banerków mam. Mam pytanie czy mogę powiesić.
Dziękuję.” 

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Pani  Radna
Daria Domosławska, proszę bardzo.”

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

Pani  Radna  Daria Domosławska  powiedziała: „Panie Prezydencie,  ponieważ wyznaję
zasadę że jednak kropla drąży skały gwoli przypomnienia, ponieważ trwa remont w tej
chwili nabrzeża wiślanego chciałam przypomnieć prośbę od biegaczy, osób uprawiających
nordic  walking,  rolkarzy  i  innych  aktywnych  mieszkańców o  potrzebie  zamontowania
wiaty chroniącej szafki zewnętrzne dla osób korzystających z aktywności ruchowej na
świeżym powietrzu, o stojakach rowerowych spełniających wymogi uchwały rady miasta,
która zakłada że powinien być to stojak w kształcie odwróconej litery U a nie wyrwikółko,
a także zamontowanie ławeczki z gniazdem do ładowania telefonów, czyli  z gniazdem
USB  ochronionej  wiatą  umożliwiającą  schronienie  się  przed  ewentualnymi  opadami
atmosferycznymi, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia treningu. Druga sprawa to
prośba od środowiska rowerowego. W momencie, kiedy będą planowane nowe stacje
rowerowe  roweru  miejskiego  bardzo  proszę  o  zarezerwowanie  takiej  stacji  pomiędzy
Szpitalem Świętej Trójcy a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Jest to prośba zarówno
od  pracowników,  pacjentów,  a  także  studentów  uczelni.  Trzecia  sprawa  to  kwestia
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poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych pomiędzy blokami na ulicy
Kazimierza Wielskiego 34-37. Dochodzi tam do wielu zdarzeń zagrażających życiu osób
pieszych, szczególnie że korzystają z tego przejścia dzieci i osoby w wieku senioralnym. I
czwarta sprawa. Wracam do prośby środowiska rowerowego ze względu na furorę jaką
robi rower miejski, w ogóle sposób poruszania się za pomocą roweru – bardzo proszę o
rozważenie wyznaczenia drogi rowerowej przez ulicę Tumską, ponieważ w tej chwili ten
ruch rowerzystów i  niej uregulowany i również dochodzi tam do wielu zdarzeń, które
mogą grozić kolizją pomiędzy rowerzystami a osobami pieszymi.”       

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan
Sekretarz Tomasz Maliszewski.” 

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

Pan  Radny  Tomasz  Maliszewski powiedział:  „Panie  Prezydencie,  ja  się  tym razem
zwracam  o  pilne  utwardzenie  drogi  wjazdowej  do  garaży  znajdujących  przy  ulicy
Padlewskiego,  działka  64517.  Stan  nawierzchni  drogi  jest  w  bardzo  złym  stanie.
Występują znaczne ubytki oraz zadolenia co stwarza zagrożenie bezpiecznego poruszania
się  pojazdów.  Proszę  o  rozważenie  możliwości  wykonania  utwardzenia  z  destruktu.
Załączam zdjęcia do interpelacji.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan
Radny Leszek Brzeski.”

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

Pan Radny  Leszek Brzeski powiedział: „Dziękuję bardzo.  Panie Prezydencie, ja mam
prośbę w imieniu nauczycieli. W wielu szkołach płockich nie ma SKS-ów. Nie wiem czy –
jest jeszcze wrzesień – czy od października te godziny będą przyznane, czy nie ma i nie
będzie. Prosiłbym o odpowiedź. I prosiłbym jeszcze informację - bo nie we wszystkich, w
niektórych są, jest Płocka Akademia Piłki Nożnej, jest piłki ręcznej, ale to ogólnie około
20% młodzieży czy dzieci jest objętych tymi zajęciami, natomiast około 80 nie ma –
prosiłbym  o  informację  w  których  szkołach  ile  zajęć  pozalekcyjnych  typu  SKS  jest.
Dziękuję.”      

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

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

Pan  Radny  Artur  Kras powiedział:  „Ja  w  imieniu  mieszkańców  osiedla  Tysiąclecia
chciałem zapytać kiedy jest przewidywane zakończenie prac w alei Pawła Nowaka.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „I  Pani
Przewodnicząca Małgorzata Struzik.”

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

Pani  Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Panie
Prezydencie, ja mam taką sprawę. Ponieważ miałam wczoraj nieprzyjemność jechać na
osiedla Nad Rosicą przez te płyty. Teraz jest okres taki jesienny, pada deszcz i jest taka

52



niemiła atmosfera – ja nie mówię o atmosferze społecznej, tylko mówię o atmosferze,
prawda, czyli o tym… - i obiecaliście Panowie na spotkaniu majowym, kiedy mieliśmy to
spotkanie  dotyczące  tego  problemu  tego  osiedla  i  oczywiście  problemu  ze  słynnym
deweloperem, że przed zimą Państwo pomożecie mieszkańcom i utwardzicie ten teren,
czy zasypiecie, bo tam jest po prostu masakra. Panie Prezydencie Jacku Terebusie bardzo
proszę o zajęcie się tą sprawą, bo… (z sali Pan  Jacek Terebus Wiceprezydent Miasta
Płocka powiedział: „Będzie zrobione.”) Tak, świetnie, to dziękuję serdecznie.”       

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Nie widzę, Szanowni Państwo, więcej zgłoszeń. (niezrozumiały głos z sali) Bez
trybu, tak jest, proszę. Proszę o sygnał na ten głośnik, ponieważ Pan Jan chyba nie widzi
dokładnie. Już jest. Proszę, proszę, proszę.” 

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

Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: „Mieszkańcy osiedla „Pradolina
Wisły” proszą mnie o zadanie pytania dlaczego nie jest realizowany budżet obywatelski,
pozycja   budżetu  obywatelskiego  z  2017  roku  –  plac  zabaw  w  ulicy  Tokarskiej.  Ja
odnalazłam tę pozycję w projekcie uchwały, który żeśmy omawiali na komisjach – plac
zabaw  oraz  siłownia  pod  chmurką.  Jest  tutaj  interpretacja  tej  sytuacji:  opracowano
dokumentację projektowo-kosztorysową, ogłoszono przetarg na budowę placu, nikt się
nie zgłosił.  I tu jest istotne stwierdzenie do którego miałabym pytanie – w związku z
powyższym planuje się wprowadzenie zadania do WPF na 2019 w celu realizacji robót
budowlanych  jeszcze  w  roku  bieżącym  z  terminem  zakończenia  2019.  Jestem
zobligowana,  żeby  zrelacjonować  mieszkańcom tym,  którzy  mnie  o  to  prosili,  co  się
będzie  działo  w  tym  zakresie.  Mamy  już  niebawem  koniec  roku.  Jakie  działania
podejmujecie Państwo w tym roku jeszcze?”    
  
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Nie widzę więcej  pytań ze strony Państwa Radnych.  Zatem przechodzimy do
punktu 11: odpowiedzi na interpelacje. Pan Prezydent, proszę bardzo.”

Ad. pkt 11  

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

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo!
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Zacznę nietypowo, bo – przepraszam –
od końca. Ja cieszę się że Pani Radna Smardzewska-Czmiel nie tylko zadała pytanie ale
też odpowiedziała sobie na to zapytanie. To cenne rzeczywiście. Do końca praktycznie po
prostu będziemy ogłaszać przetarg i jeśli wyłonimy wykonawcę to będziemy realizować
ten  plac  zabaw.  Tutaj  nie  wycofujemy  się  z  tego  absolutnie.  Natomiast  dzisiaj
rzeczywiście wyłonienie wykonawcy jest bardzo trudne, zwłaszcza patrząc na rok bieżący.
Jest to bardzo trudne, ponieważ wykonawcy mają pełen portfel zamówień i po prostu
często nawet nie stają do przetargu. (niezrozumiały głos z sali) Ale nie stają, tak. Gdyby
na przykład stanął wykonawca do przetargu i powiedział że chce pół miliona złotych to
wtedy moglibyśmy środków dołożyć. Jeśli nawet nie staje wykonawca żaden do przetargu
to w efekcie nie możemy przecież realizować tej inwestycji, ale nie rezygnujemy z niej i
na  pewno  będziemy  realizować  ogłaszając  przetarg  i  szukając  wykonawcy.  Szanowni
Państwo, a teraz już wracając do początku. W przypadku Podolanki akurat ta bakteria
zbiegła się z remontem planowanym przez MOSiR. Takie jest wyjaśnienie, ponieważ ja
zwróciłem się o wyjaśnienie tej kwestii  do spółki.  Spółka przedstawiła  dosyć czytelne
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wyjaśnienie i przesłała je także do mediów. Poproszę o wyjaśnienie, żeby ono trafiło do
Państwa Radnych. (niezrozumiały głos z sali) Pani Radna, to będzie w wyjaśnieniu, które
zostanie przekazane także radnym, jeśli chodzi… (niezrozumiały głos z sali) Ale nie wiem
czy było potrzebne w tym momencie. (z sali Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta
Płocka  powiedział:  „Sanepid  nie  zamykał  i  sanepid  nie  miał  obowiązku  otwierania.”)
Dokładnie. (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ale mieliście obowiązek dać
próbkę  wody.”;   z  sali  Pan  Wojciech Ostrowski Skarbnik  Miasta  Płocka powiedział:
„Próbki  wody  poszły  do  sanepidu  (niezrozumiały  głos).”;  z  sali  Pani  Radna  Wioletta
Kulpa powiedziała: „No to pytam się czy jest wynik z próbki wody.”; z sali Pan Wojciech
Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „A to próbki wody były zrobione przez
firmę z którą jest podpisana umowa i te próbki wyszły prawidłowo i zostały przekazane
do sanepidu.”;  z sali  Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „A kiedy dacie to na
papierze?”)  Dopiero  co  Pani  Radna  się  zwróciła.  (z  sali  Pan  Wojciech  Ostrowski
Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Robimy analizy i potem jest na papierze. Nie ma
potrzeby,  żeby było  na  papierze  z  sanepidu,  bo  sanepid  nie  zamykał,  więc  nie  musi
otwierać.”)  Bardzo  dziękuję,  Panie  Skarbniku.  (z  sali  Pani  Radna  Wioletta  Kulpa
powiedziała: „To poproszę o ten papier, kserokopię.”; z sali  Pan  Wojciech Ostrowski
Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „O jaki papier?”; z sali Pani Radna Wioletta Kulpa
powiedziała: „O tym, że woda jest (niezrozumiały głos)”; z sali Pan Wojciech Ostrowski
Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Po badaniach?”; z sali Pani Radna Wioletta Kulpa
powiedziała: „Tak.”) Dobrze, przekażemy papier. W kontekście organizacji gali o szczegóły
organizacji gali przez MOSiR zwrócimy się i przekażemy te informacje Pani Radnej. W
kontekście uregulowania stanu prawnego działek to też ta informacja będzie dokładnie
podana na piśmie, tym bardziej że Pani Radna nie określa konkretnej działki, tylko w
ogóle działek, dokładnie, więc dobrze, więc w tym momencie postaramy się odpowiedzieć
na piśmie na tak zadane pytanie. W kontekście kontroli w geodezji – są różne kontrole w
urzędzie miasta, więc odbywają się, są także protokoły później. Pani Radna akurat nie
wiem czy w tej  chwili  jest  w geodezji.  Nie  ma Pana Sekretarza,  bo akurat  geodezja
podlega Panu Sekretarzowi, więc trudno mi powiedzieć. Mogę sprawdzić i taką informację
też udzielić czy jest, czy będzie, czy była. To akurat takie kontrole po prostu są, ich jest w
urzędzie miasta stosunkowo dużo. W tej chwili nie przypominam sobie, ale odpowiemy.
Szanowni Państwo! W przypadku kolejnych pytań – zraszacze MOSiR, tutaj odpowiemy
na piśmie, bo ja w tej chwili też nie… (Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka
powiedział: „Na dzień dzisiejszy nie ma w planie zraszaczy. Była mowa o zraszaczach w
momencie,  kiedy  miała  tam  trenować  Wisła.”)  Tak  samo  odpowiedzieliśmy.  Więc  na
dzisiaj nie ma w planie. Na dzisiaj MOSiR realizuje boisko w Borowiczkach i halę przy
kortach przy  stadionie  miejskim.  Jeśli  chodzi  o  rondo  Długiej  i  Łukasiewicza  ciekawy
bardzo pomysł. Komisja do spraw nazewnictwa to teraz jest Sekretarza, więc to wydaje
mi się, że z Sekretarzem trzeba byłoby porozmawiać. Ale sądzę, że jest to pomysł, który
warto podtrzymać. W przypadku baneru to chyba Pan Przewodniczący Rady Miasta jako
organizator sesji rady miasta. Dziękuję za te wszystkie uwagi Pani Radnej Domosławskiej
w  kontekście  wsparcia  osób  aktywnych  na  nabrzeżu.  Postaramy  się  pozytywnie
odpowiedzieć na te postulaty. Podobnie w kontekście planów nowych stacji rowerowych.
Jest to bez wątpienia jedna z lokalizacji, które warto wziąć pod uwagę, czyli szpital plus
PWSZ. Tak samo zwrócimy uwagę na przejście na pieszych przy Kazimierza Wielkiego.
Słuszna również uwaga w kontekście ulicy Tumskiej i wyznaczenia tam drogi rowerowej
tak  ażeby  bezpiecznie  mogli  zarówno  rowerzyści  jak  i  piesi  korzystać  z  tego  ciągu,
najważniejszego ciągu naszego miasta. W przypadku działki na Padlewskiego odpowiemy
na piśmie. Jeśli chodzi o kwestie SKS-ów to są decyzje dyrektorów poszczególnych szkół.
Jeśli dyrektorzy szkół uznają, że akurat warto ażeby było więcej godzin SKS-ów oni taką
decyzję  podejmują.  Jeśli  uważają  na  przykład,  że  część  godzin  warto,  żeby  była
przeznaczona  na  przykład  na  kółko  fizyczne,  chemiczne  czy  polonistyczne  to  w  tym
momencie taką decyzję również podejmują. Akurat w przypadku zajęć pozalekcyjnych
tutaj  decyzji  nie  podejmuje  prezydent  tylko  właśnie  dyrektor  konkretnej  szkoły.
Aczkolwiek, Panie Radny, ma Pan zapewne świadomość, że liczne godziny jeśli chodzi o
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kwestie Akademii  Piłki  Ręcznej,  Piłki  Nożnej to są dodatkowe środki,  które z budżetu
miasta trafiają do naszych placówek i na większość zdecydowaną pomysłów dyrektorów
szkół  w tej  kwestii  staramy się  odpowiadać  po prostu pozytywnie.  W przypadku alei
Pawła Nowaka tutaj planowane zakończenie jest na koniec listopada i prace idą zgodnie z
planem, zgodnie z harmonogramem. W przypadku interpelacji Pani Radnej – tak, już Pan
Wiceprezydent  odpowiedział,  że  przed  sezonem zimowym trzeba  koniecznie  poprawić
stan tej drogi. A zacząłem i kończę Pradoliną Wisły. Tak że bardzo, bardzo dziękuję, także
i  za  ten  wniosek.  Natomiast  musimy  wyłonić  wykonawcę,  żeby  zrealizować  kolejny
projekt z Budżetu Obywatelskiego. Bardzo dziękuję.”   

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Proszę
Państwa, jesteśmy w punkcie: odpowiedzi na interpelacje. Teraz domyślam się, że to ad
vocem to będzie powrót do interpelacji. Jeśli sobie Państwo życzycie to proszę bardzo,
natomiast interpelacje omawialiśmy w poprzednim punkcie. Proszę bardzo, Pan Radny
Leszek Brzeski.”

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

Pan  Radny  Leszek  Brzeski powiedział:  „Dziękuję  bardzo.  Panie  Prezydencie!  Panie
Prezydencie  rozmawiam z  wieloma dyrektorami  i  mówią,  że  nie  ma pieniędzy,  nie  ma
pieniędzy na SKS-y w niektórych szkołach. Natomiast co dotyczy zajęć z Akademii Piłki
Ręcznej i Nożnej to tak, tak, oczywiście i tutaj bardzo dobrze, że takie zajęcia są. Ale jeszcze
raz powtarzam, to jest,  myślę że we wszystkich klubach i  stowarzyszeniach sportowych
około  20-25% młodzieży,  płockiej  młodzieży  bierze  udział.  Co  jest  z  tymi  70,  80?  W
niektórych szkołach są. Na przykład Małachowianka zawsze. Nie wiem jak Pani Dyrektor
rządzi, ale tam SKS-y są. Nie chcę już tu wymieniać innych, których nie ma, ale są takie
szkoły w których nie ma i młodzież, nawet u mnie, zgłasza się, chce w takich zajęciach
pozalekcyjnych  uczestniczyć.  Niestety  rozmowy  z  Panem  Dyrektorem  nie  przynoszą
spodziewanego skutku. Tak że prosiłbym. Tu ja może jeszcze jedno zdanie. Budżet na sport
– tu Pan kolega Radny Sosnowski też często o tym mówi, że tak dużo zwiększyła się kwota
na sport, ale myślę że musimy może część z tej kwoty czy w przyszłości więcej przeznaczać
na sport szkolny, sport szkolny, sport młodzieżowy, bo ani kluby nie są te miejskie czy takie
uczniowskie  kluby niedofinansowane. Ja tutaj  już  nie  chcę wymieniać,  ale  jest  to  duży
problem. I tak jak wcześniej wspomniałem nie ma zajęć pozalekcyjnych. A wiadomo, jeżeli
młodzież nie będzie między innymi, bo ja nie tylko mówię o klubach sportowych, bo inne
zajęcia pozalekcyjne też powinny być, natomiast jeżeli tego nie będzie to młodzież sobie
znajdzie inne zajęcie, nie wiem, wyjdzie na ulicę, będzie siedziała przed komputerami, a
chyba tego nie chcemy. Dziękuję.”  

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. I Pani Przewodnicząca i bardzo proszę – kończmy punkt. Proszę bardzo.”

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy  Pan Skarbnik mi wczoraj obiecał coś
na komisji, że da mi odpowiedź, więc prosiłabym czy mógłby mi Pan odpowiedzieć na to
pytanie à propos umów bądź współpracy z Fundacją  Auxilium.” 

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

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka. 
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Z sali Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Nie odpowiem, nie
zapytałem  wszystkich  spółek.  Od  wczoraj  od  wieczora  do  dzisiaj  rana  nie  dostałem
odpowiedzi. (niezrozumiały głos) Myślę że pewnie na początku przyszłego tygodnia.”).”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. To ja jeszcze udzielę Panu Przewodniczącemu Sosnowskiemu niech będzie że
odpowiedzi. Jeżeli coś na sali Państwu się nie podoba to proszę to na bieżąco zgłaszać do
prezydium. Każdy klub ma… Ja mówiąc szczerze ta czcionka jest tak mała, że dopóki Pan
mi tego nie powiedział to nawet nie widziałem tam nazwisk. Ale jeżeli coś Państwo – to
jest taka na przyszłość uwaga – jeżeli coś z technicznej obsługi komuś z Państwa się nie
podoba, ma zastrzeżenia, uwagi, macie Państwo do tego prawo, ja nawet nie wszystko
widzieć czy wiedzieć, od tego jesteśmy tutaj w troszeczkę liczniejszym gronie, żebyście
Państwo podeszli, zasygnalizowali i jak będzie potrzeba nawet przerwę zrobimy. A poza
tym może też dobra, to od razu prośba do wszystkich Państwa Radnych w nowej kadencji
zasiadających, a pewnie większość z Państwa ten zaszczyt dosięgnie, myślę że pewne
rzeczy  warto  w  regulaminie  i  w  statucie  doprecyzować.  A będziemy  bardzo  szybko
pochylali  się  nad  nową  wersją  statutu  i  regulaminu.  To  mamy  niedoprecyzowane.
Kończymy punkt jedenasty. Punkt dwunasty: sprawy różne.”      

Ad pkt 12  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zacznę od swojej
uwagi. Właściwie to ja miesiąc temu prosiłem Pana Sekretarza przy Państwu, żebyśmy mieli
zorganizowaną dzisiaj sesję zdjęciową i boję się, że chyba Pan Sekretarz nawalił. Ale Pan
Prezydent już to zanotował, na pewno na następnej sesji będziemy mieli zrobione zdjęcia.
Pan Prezydent, proszę bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka przekazał  głos  Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
 
Pan Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo!
Rzeczywiście  ja  też  nie  pamiętałem  o  prośbie  Pana  Przewodniczącego.  Ale  już  teraz
dopilnuję, żeby na kolejnej sesji taka sesja zdjęciowa rzeczywiście się odbyła, przepraszam.
W kontekście… Muszę udzielić Państwu informacji zgodnie z wykonaniem  §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 o
wniesieniu  udziałów/akcji  do  następujących  spółek  prawa  handlowego.  Ale  zanim  to
zrobię to jeszcze raz chciałbym podkreślić i odpowiedzieć ad vocem do Pana Radnego
Brzeskiego. Panie Radny nie można twierdzić, że nie ma zajęć pozalekcyjnych,  bo zajęcia
pozalekcyjne odbywają się w wielu szkołach,  we wszystkich szkołach w bardzo dużej
ilości. Pan użył takiego stwierdzenia, może używając skrótu myślowego. Także odbywają
się  zajęcia  SKS-ów.  Nie  mam żadnego pisma,  żadnego  z  dyrektorów w tej  sprawie,
żadnego. Więc jeśli Pan… (niezrozumiały głos z sali) Nie, nie obawiają się. Jeśli Pan, Panie
Radny, wie o jakimś przypadku to  bardzo proszę nie generalizować tylko powiedzieć:
Panie  Prezydencie,  jest  takie  zapotrzebowanie  w takiej  szkole  i  w tym momencie  na
pewno się nad tym pochylimy, po prostu. Natomiast - to jest taka prośba – nie widzę
żadnych przeszkód, żadnego problemu, natomiast żaden dyrektor akurat w tej sprawie
nie  zwracał  się  do  ratusza,  ani  do  Wiceprezydenta  Siemiątkowskiego.  A  teraz  w
kontekście  informacji.  I  tak  -  Komunikacja  Miejska  Płock  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzenia nr 4513/2018 Prezydenta Miasta Płocka z
dnia 4 września 2018 roku w sprawie wniesienia do spółki Komunikacja Miejska Płock
Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  z  siedzibą w Płocku wkładów niepieniężnych
(aportów) w postaci prawa własności sześciu sztuk autobusów Solaris Urbino, dwanaście
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hybryd,  będących własnością  Gminy Miasto  Płock  z  przeznaczeniem na podwyższenie
kapitału  zakładowego  uchwałą  nr  18/ZW/2018  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia
Wspólników  Spółki  z  dnia  4  września  2018  roku  dokonano  podwyższenia  kapitału
zakładowego o kwotę 8.160.000 złotych poprzez ustanowienie 16.320 nowych i równych
udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę
Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte  wkładami
niepieniężnymi (aportami) w postaci  prawa własności  sześciu sztuk autobusów Solaris
Urbino, dwanaście hybryd, wraz z narzędziami specjalistycznymi, przyrządami kontrolno-
pomiarowymi i programami niezbędnymi do wykonywania prac obsługowo-naprawczych
zespołu  autobusów  będących  własnością  Gminy  Miasto  Płock.  Punkt  drugi  -  Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wykonaniu
zarządzenia  nr  4526/2018 Prezydenta  Miasta  Płocka z  dnia  7  września  2018 roku w
sprawie wniesienia do spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie
kapitału  zakładowego  uchwałą  nr  27/ZW/2018  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia
Wspólników  Spółki  z  dnia  7  września  2018  roku  dokonano  podwyższenia  kapitału
zakładowego o kwotę 4.000.000 złotych poprzez ustanowienie 4.000 nowych i równych
udziałów o wartości  nominalnej  1.000 złotych każdy,  objętych przez  wspólnika spółki
Gminę  Miasto  Płock.  Udziały  w  podwyższonym  kapitale  zakładowym  zostały  pokryte
wkładem  pieniężnym  w  wysokości  4.000.000  złotych  pochodzącym  ze  środków
zabezpieczonych  w  budżecie  miasta  Płocka  na  2018  rok,  zadanie  nr  04/WNW/I/G  –
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z o.o. Punkt trzeci – Inwestycje Miejskie
Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością.  W  wykonaniu  zarządzenia  nr  4540/2018
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 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
15/ZW/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 11 września 2018
roku dokonano podwyższenia  kapitału zakładowego o kwotę 953.600 złotych poprzez
ustanowienie 9.536 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy,
objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale
zakładowym  zostały  pokryte  wkładem  pieniężnym  w  wysokości  953.600  złotych
pochodzącym  ze  środków  zabezpieczonych  w  Budżecie  Miasta  Płocka  na  2018  rok,
zadanie nr 11/WNW/I/G – Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. Punkt czwarty - Sekcja Piłki
Ręcznej  Wisła  Płock  S.A.  W wykonaniu  zarządzenia  nr  4545/2018 Prezydenta  Miasta
Płocka z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wniesienia do spółki Sekcja Piłki Ręcznej
Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na
podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 21/WZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia  Spółki  sporządzoną  za  numerem repertorium A  5254/2018  w dniu  12
września 2018 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.000.000
złotych w drodze emisji 10.000 nowych akcji imiennych z serii Z o numerach od numeru
Z-203389  do  numeru  Z-213388  o  wartości  nominalnej  100  złotych  każda  akcja,
skierowanych do akcjonariusza Gminy Miasto Płock, któremu przysługuje prawo poboru
(subskrypcja zamknięta). Akcje z serii Z o numerach od numeru Z-203389 do numeru Z-
213388  w  podwyższonym kapitale  zakładowym zostały  pokryte  wkładem pieniężnym
pochodzącym  ze  środków  zabezpieczonych  w  budżecie  miasta  Płocka  na  2018  rok,
zadanie  nr  09/WNW/I/G  –  Sekcja  Piłki  Ręcznej  Wisła  Płock  Spółka  Akcyjna,  za  co
akcjonariusz spółki Gmina Miasto Płock objął 10.000 akcji imiennych z serii Z. Punkt piąty
-  Miejskie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzenia nr 4544/2018 Prezydenta Miasta Płocka z
dnia  12  września  2018  roku  w  sprawie  wniesienia  do  spółki  pod  firmą  Miejskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu
pieniężnego  z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego  uchwałą  nr
15/ZW/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  z dnia 12 września 2018
roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5.500.000 złotych poprzez
ustanowienie  11.000  nowych  i  równych  udziałów  o  wartości  nominalnej  500  złotych

57



każdy, objętych przez wspólnika spółki  Gminę Miasto Płock. Udziały w podwyższonym
kapitale  zakładowym  zostały  pokryte  wkładem  pieniężnym  w  wysokości  5.500.000
złotych pochodzących ze środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Płocka na 2018
rok, zadanie nr 12/WNW/I/G – Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, etap pierwszy,
budynek mieszkalny wielorodzinny numer jeden przy ulicy Kleeberga w Płocku. Punkt
szósty  –  Komunikacja  Miejska  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością,  Komunikacja
Miejska  Płock,  oczywiście,  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością.  W  wykonaniu
zarządzenia nr 4582/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 września 2018 roku w
sprawie  wniesienia  do  spółki  Komunikacja  Miejska  Płock  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Płocku  wkładów  niepieniężnych  (aportów)  w  postaci
prawa własności ośmiu sztuk autobusów Solaris Urbino, osiemnaście hybryd, będących
własnością Gminy Miasto Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
uchwałą nr 20/ZW/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  z  dnia 21
września 2018 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 15.520.000
złotych poprzez ustanowienie 31.040 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej
500  złotych  każdy,  objętych  przez  wspólnika  spółki  Gminę  Miasto  Płock.  Udziały  w
podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładami niepieniężnymi (aportami)
w postaci prawa własności ośmiu sztuk autobusów Solaris Urbino, osiemnaście hybryd,
wraz z narzędziami specjalistycznymi, przyrządami kontrolno-pomiarowymi i programami
niezbędnymi do wykonywania prac obsługowo-naprawczych zespołu autobusów będących
własnością Gminy Miasto Płock. Bardzo dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Czy w „Sprawach różnych” ktoś  z Państwa jeszcze chciałby zabrać  głos?  Nie
widzę. Szanowni Państwo, to jest nasza ostatnia sesja przed wyborami ale nie ostatnia w
tej kadencji. Przed nami jeszcze zgodnie z planem pracy w listopadzie sesja. Wszystkim
Państwu, którzy ubiegają się o mandat życzę powodzenia. (niezrozumiałe głosy z sali) W
październiku,  tak  jest,  w  październiku  ale  już  po  wyborach.  Przepraszam,  w
październiku, tak jest, prostuję.(...)” 

Ad pkt 13  

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała       Sekretarz Sesji    Przewodniczący 
 Rady Miasta Płocka  Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera Tomasz Maliszewski  Artur Jaroszewski 
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	PROTOKÓŁ NR LI/2018
	Z OBRAD LI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
	ODBYTEJ W DNIU 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU
	Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.
	Ad pkt 1
	Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco:
	Ad pkt 2
	Komisja Uchwał i Wniosków:
	Artur Kras
	Barbara Smardzewska-Czmiel
	Michał Twardy.
	W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w zaproponowanym składzie (za–19, przeciw-0, wstrzymujących-0).
	Ad pkt 3
	Materiał: Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Punkt trzeci: informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. 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! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Pozwólcie, że chciałbym w tym momencie przedstawić pokrótce informację o przebiegu wykonania budżetu a także o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku. Oczywiście jak co roku otrzymali Państwo dosyć, bardzo szczegółowy materiał, który omawiany był na komisjach. Ja jednak chciałbym kilka zdań powiedzieć na slajdach w prezentacji. Szanowni Państwo, dochody i wydatki - dochody na niebiesko, wydatki na czerwono – mamy zestawione z planem na 2018 rok, czyli jest całym rokiem, jak i z wykonaniem pierwszego półrocza 2017 i 2016 roku. I proszę zwrócić uwagę – w przypadku dochodów tutaj wykonaliśmy dochody za pierwsze półrocze pięćdziesięciu prawie procentach, 48,29, to jest ponad pół miliarda złotych z planowanych 1.036.000 złotych. W przypadku wydatków tutaj nieco niższe wykonanie, jak z reguły z pierwszym półroczu, to jest 42,8 procenta, co daje nieco ponad 503 miliony złotych. Zwróćcie Państwo uwagę, że i tak jest to dużo więcej niż w roku ubiegłym i ponad 100 milionów więcej jeśli chodzi o wykonanie niż w chociażby pierwszym półroczu 2016 roku. Dochody i wydatki bieżące, czyli ile nas kosztuje utrzymanie miasta i funkcjonowanie miasta. W przypadku dochodów bieżących tutaj mamy prawie 53,9 planu, natomiast wydatki są nieco niższe od zakładanych bowiem stanowią nieco ponad 50 procent planu, dokładnie 49,8. I można to porównać z latami ubiegłymi. Tutaj nieco wyższe te wydatki są niż w pierwszym półroczu 2017 roku, bo wyższe o około 15 milionów złotych. Wydatki majątkowe i dochody majątkowe tutaj, Szanowni Państwo, czyli to co wydajemy na inwestycje, na rozwój miasta, na inwestycje miejskie. W szczegółach dojdziemy do tego na kolejnych slajdach, natomiast tu proszę zwrócić uwagę że wydatki za pierwsze półrocze 2018 roku przekraczają 100 milionów złotych. To jest ponad 27 procent planu. Z reguły to było kilkanaście, około 20 procent. 27 procent to jest bardzo dużo, bo wiadomo że większość wydatków majątkowych to jest jednak drugie półrocze. Natomiast kwotowo 100 milionów to również jest bardzo duży wydatek. Bywały lata w poprzednich latach,gdzie cały budżet inwestycyjny oscylował około stu, stu kilkudziesięciu, kilkunastu milionów złotych, a my już zrealizowaliśmy właściwie ponad sto milionów złotych. Inwestycyjnie wydaliśmy na inwestycje miejskie w pierwszym półroczu z zaplanowanych też rekordowych 375. Oczywiście to też będzie widoczne na kolejnych slajdach. Jest to możliwe i realne dzięki pozyskiwaniu środków unijnych, dzięki dobrej współpracy z urzędem marszałkowskim i marszałkiem województwa. Szanowni Państwo! Dochody, skąd mamy dochody za pierwsze półrocze w porównaniu także z pierwszym półroczem 2017 roku. Tutaj niezmiennie największy procent dochodów to podatki i opłaty lokalne, a także udziały w podatkach budżetu państwa. Także subwencja ogólna tu jest około 22 procent. Dotacje celowe z budżetu państwa mniejsze niż w roku ubiegłym, natomiast zdecydowanie większe niż w roku ubiegłym już w pierwszym półroczu są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, tylko w tym miesiącu… tylko w tym półroczu było to bowiem około 30 milionów złotych. W ubiegłym roku było dużo mniej. Te środki są w większym stopniu dostępne właśnie od drugiego półrocza poprzedniego roku i także w tym roku. Natomiast jest to 30 milionów też dlatego, ponieważ większość środków po prostu refundowaliśmy już wydane własne środki. Następowała refundacja. I w przypadku zaliczek to zaliczki braliśmy dopiero niedawno na autobusy, natomiast w zdecydowanej większości była to po prostu refundacja już wykorzystanych, wydanych środków. Wydatki bieżące, Szanowni Państwo, tutaj nie odkryję tu żadnej Ameryki jeśli chodzi o wydatki bieżące - najistotniejsze wydatki bieżące w budżecie miasta w pierwszym półroczu i tak będzie też w całym roku to oczywiście wydatki na oświatę i wychowanie, czyli na najważniejszą inwestycję w tym mieście - inwestycję w dzieci i młodzież. To jest kwota ponad czy około 167 milionów złotych. Natomiast chcę zwrócić Państwu uwagę, że porównując rok do roku – patrzę tutaj wymownie na Pana Dyrektora Krzemińskiego – to jest wzrost o 10 milionów złotych do pierwszego półrocza 2017 roku. Natomiast Pan Dyrektor Krzemiński może potwierdzić, że subwencji więcej było o dwa miliony a osiem milionów to jest niestety albo stety środki własne i o tyle musieliśmy środków własnych dołożyć do utrzymania oświaty. Jest to także oczywiście nasz koszt reformy, który drugi rok z kolei ponosimy jako samorząd. Natomiast powtórzę jeszcze raz – z tych dziesięciu milionów więcej dwa miliony to jest wzrost subwencji, osiem milionów to jest wzrost środków własnych na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych jeszcze i średnich. Pomoc społeczna – tutaj wydatki są na porównywalnym, nawet praktycznie na tym samym poziomie, natomiast można zwrócić uwagę na zmniejszenie wzrostu, znaczy zmniejszenie w ogóle wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku w stosunku do 2017 na administrację publiczną, czyli koszty administracji publicznej w pierwszym półroczu 2018 roku były niższe niż w 2017 roku. Podobnie nieco większe bądź porównywalne wydatki są na transport i łączność, gospodarkę komunalną, kulturę, czy pozostałe, a także porównywalne, jeśli chodzi o „janosikowe” - to jest dwanaście milionów złotych. „Janosikowe” będzie niestety bardzo dużym obciążeniem w roku przyszłym, zaplanowanym już. W przypadku nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, czyli to od czego zależy na dobrą sprawę rozwój miasta tutaj staramy się, żeby ta tendencja wzrostowa była utrzymana. Pozornie może wydawać się, że mamy tutaj wyraźnie zmniejszenie natomiast proszę pamiętać że w ubiegłym roku w pierwszym półroczu wpłynęły takie nieplanowane 35 milionów złotych z CIT-u. Gdybyśmy odjęli te 35 milionów to by się okazało, że ta linia wzrostowa może, bym tak powiedział, nie tak dynamicznie jak byśmy chcieli, ale jednak cały czas jest utrzymana, natomiast niestety nie co roku będziemy mieli 35 milionów z CIT-u, choć kto wie może jeszcze kiedyś też. Więc tutaj dbamy o tę nadwyżkę dochodów. Tutaj jak powiedziałem będziemy mieli możliwość później z tej nadwyżki finansować inwestycje w kolejnych latach. Szanowni Państwo, wydatki majątkowe. Tutaj, tak jak powiedziałem, plan jest rekordowy 375 milionów złotych. Jest to spowodowane przede wszystkim pozyskaniem środków zewnętrznych, środków unijnych w też rekordowym wymiarze w ostatnich dwóch latach. W efekcie w tym roku rzeczywiście wydajemy… planujemy wydać ponad 350 milionów złotych. W pierwszym półroczu było to 27,8 planu, czyli ponad 104 miliony złotych, z czego najwięcej na transport i łączność, ale także na oświatę, gospodarkę mieszkaniową, kulturę fizyczną, czy gospodarkę komunalną a także jeszcze pozostałe kwestie. Szanowni Państwo i źródła finansowania. To też jest dosyć ważny slajd w jaki sposób sfinansowaliśmy te środki, te inwestycje, wydatki majątkowe. Otóż, proszę zwrócić uwagę, w zdecydowanej większości są to środki własne w 76 procentach i środki pochodzące z Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu nie zaciągnęliśmy kredytu z którego musielibyśmy finansować wydatki majątkowe. Tak że pierwsze półrocze tutaj żadnego kredytu, żadnych obligacji nie zaciągaliśmy, co zresztą będzie widoczne na jednym z kolejnych slajdów. Jeśli chodzi o największe wydatki inwestycyjne zrealizowane w pierwszym półroczu w 2018 roku, tutaj także doskonale Państwo o tym wiedzą – najwięcej wydatków to jest budowa trasy PO, czyli Podolszyce-Orlen, trasy północno-zachodniej miasta Płocka albo obwodnicy, jak kto woli, ale także i tutaj też od razu powiem tak, że są to wydatki na koniec czerwca. Gdybyśmy chcieli zaprezentować koniec września, czyli dzisiejszy stan to okazałoby się, że zdecydowana większość tych inwestycji albo już jest zakończona albo już się kończy i ostatnie faktury będziemy po prostu spłacać. Natomiast, tak jak powiedziałem, na 30 czerwca wyglądało to w ten sposób, że na trasę północno-zachodnią było to blisko 20 milionów złotych, na nabrzeże ponad 10 milionów złotych, blisko 10 milionów złotych na mobilność, a w tej chwili to już jest, ponieważ zapłaciliśmy za praktycznie wszystkie autobusy, to będzie już ponad 50 milionów złotych. Przemysłowa – Kostrogaj wtedy była w budowie, w tej chwili już jest właściwie inwestycja zakończona i też ostatnie faktury są spłacane albo już zostały zapłacone. Tak samo z drogami rowerowymi na terenie miasta Płocka, czy przebudową alei Roguckiego, która również na dzień 30 czerwca była zapłacona w wysokości 4 milionów a w tej chwili już właściwie cała inwestycja została i zakończona i zapłacona. To samo jest jeśli jest chodzi o rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej Płocka przez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS-u. Na koniec czerwca była to kwota 3.600.000 a w tej chwili już właściwie i w POKiS-ie odbywają się koncerty, imprezy i co ważne inwestycja została z sukcesem zakończona. Bardzo ważna inwestycja, czyli rozbudowa ulicy Zielonej – tutaj także drugi etap już za nami a trzeci etap w trakcie, więc także ta ważna inwestycja z punktu widzenia części Płocka jest realizowana zgodnie z planem, podobnie jak i zakończona już z sukcesem budowa ulic, zwłaszcza ulicy Rozego, która też budziła sporo emocji a dzisiaj służy bardzo dobrze mieszkańcom. Szanowni Państwo! (niezrozumiałe głosy z sali) Jest. Jest wymieniona jako ostatnia ulica Rozego. (niezrozumiały głos z sali) A to przepraszam, to ja do tego się nie odniosę.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Już działamy.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Dobrze. I, Szanowni Państwo, zadłużenie. Wspomniałem o tym że biorąc pod uwagę pierwsze półrocze gdybyśmy zestawili zadłużenie miasta to zwróćcie Państwo uwagę od 2015 roku przez 2016 i 2017 ono maleje. Także jeśli chodzi o pierwsze półrocze roku 2018 nie zaciągnęliśmy żadnych dodatkowych kredytów i zobowiązań. Oczywiście taki stan się nie utrzyma i w drugim półroczu podobnie jak i w budżecie państwa będziemy mieli pewien deficyt budżetowy, natomiast jego wysokość będzie zależała od tego ile jeszcze inwestycji zgodnie z planem zrealizujemy. Na dziś wydatkowaliśmy, jeśli chodzi o inwestycje około 200 milionów złotych, czyli na koniec czerwca było to około 100 milionów złotych. Gdybyśmy spojrzeli na dzisiejsze, na koniec września to będzie około 200 milionów złotych, które zostały na inwestycje wydatkowane i zrealizowane a więc będzie to około kwota, znaczy procentowo około między 50 a 60 procent wydatków, które planujemy zrealizować w tym roku. I już na zakończenie mojego wystąpienia ostatni numer „Wspólnoty”. To jest takie czasopismo samorządowców. Jest tutaj ranking inwestycji miast na prawach powiatu i w ogóle wszystkich gmin, także jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne z lat, uwaga, 2015-2017 bez uwzględnienia roku 2018 o którym w tym momencie mówimy, ale w tym rankingu cały czas jesteśmy w dziesiątce miast na prawach powiatu, które per capita, czyli w przeliczeniu na jednego mieszkańca najwięcej inwestują w rozwój miasta i znajdujemy się na siódmym miejscu tuż przed Sopotem. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę.”
	(prezentacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu)
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo, Panie Prezydencie. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos i odnieść się do tego materiału? Nie widzę na pulpicie. Pan Przewodniczący Marek Krysztofiak, proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Markowi Krysztofiakowi.
	
	Ad pkt 4
	Materiał: Analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych – warunki pracy, płacy i zmiany w zatrudnieniu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt czwarty: analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych – warunki pracy, płacy i zmiany w zatrudnieniu. Materiał otrzymaliśmy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan Przewodniczący Marek Krysztofiak, proszę.”
	Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „To znaczy szkoda że nie ma Prezydenta, nauczyciela, kiedy mamy analizować sytuację w oświacie. To nie wiem dlaczego nie ma, ale to już jest tak troszeczkę nieładnie. Przynajmniej w tym punkcie Pan Prezydent powinien być. I znów, Panie Skarbniku, ponieważ jesteśmy konkretnymi ludźmi, rozmawiajmy o konkretach. Ja przeanalizowałem Państwa materiał. Rozmawialiśmy już troszeczkę na komisji i dzisiaj chciałbym też troszeczkę przeanalizować może wspólnie to co mamy przed sobą. Jeżeli chodzi o pracowników administracji i obsługi podajecie tutaj Państwo różne cyfry. Fakty są takie, że podwyżki płac dla tych pracowników to był rok 2011, a więc realizacja budżetu jeszcze poprzedniego prezydenta i poprzedniej koalicji. Tego nie bierzemy pod uwagę. Potem 2013, 2014 rok od września po 112,50 brutto i trzy lata przerwy. Nadzwyczajna sesja, którą zwoływałem w imieniu Klubu Radnych PiS w listopadzie spowodowała, że ustąpiliście i na 2018 rok była podwyżka płac. Ja wówczas powiedziałem coś takiego na zdanie Pana Skarbnika, bo Pan wtedy właśnie mówił: proszę mnie sprostować, bo mogę już dokładnie nie pamiętać, że 5-6 milionów będzie kosztowała podwyżka płac pracowników administracji jeżeliby weszło te 300 złotych, które wtedy w imieniu klubu proponowaliśmy. (Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Może odpowiem od razu, to 5, 6 to jest to co w tej chwili weszło. Tam byłoby pewnie w granicach siedmiu.”) Aha, czyli 5, 6 to było to co weszło, to 180 zasadniczej, rozumiem.(niezrozumiały głos z sali) Rozumiem, tak. Rozumiem, mamy te dane. Czyli trzy lata nie było przerwy. Ja wtedy też powiedziałem to lepiej dawać co roku po 100 złotych na przykład, żeby potem nie kumulować takich dużych kosztów. Nie ma tego. W zamian za to mamy dane, że sprzątaczka na przykład, czy woźna w szkole zarabia 2.700 a pracownik administracji 3.446 brutto, ale ze wszystkimi składnikami. Ja rozmawiałem z Paniami sprzątaczkami, z administracją. Powiem szczerze reakcją był śmiech bo nikt takich sum oczywiście nie widział na oczy. Kwestia jest nauczycieli z kolei. Znów mówię o dodatkach nauczycielskich, bo ja przypomnę, że pensja zasadnicza jest w gestii rządu, od 2012 nie mieliśmy podwyżek, później w 2017 trudno nazwać podwyżką 40 złotych brutto czy nawet tegoroczna podwyżka też trudno nazwać podwyżką, bo tutaj z tego co Pan Krzemiński nam przygotował dane mamy wzrost wynagrodzeń nauczycieli, 168 złotych brutto średnio, no więc odliczając podatek to są rzeczywiście niewielkie kwoty. Ale ja się skoncentruję oczywiście na dodatkach, bo to jest w gestii znowu miasta. Poprzedni Prezydent zostawiał, że tak powiem, budżet 10% dodatek na przykład motywacyjny. Pan Prezydent Nowakowski, nasz nauczyciel, wprowadził 11% i później w 2014, w roku wyborczym, 12%. Ja przypomnę Panu Prezydentowi i tutaj właśnie użyję słowo, że Pan Prezydent skłamał, miecz obosiecznie działa, skłamał w roku 2010 kiedy podawał że w ciągu czteroletniej kadencji doprowadzi dodatek motywacyjny do 15%. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Proszę Państwa, mało tego, również inne dodatki zostały de facto zamrożone przez te trzy lata. Mimo że ja corocznie występuję, starałem się przekonywać Pana Prezydenta, również publicznie dyskutowaliśmy na tej sali, Panie Prezydencie o wzroście dodatku za wychowawstwo, bo wiadomo, papieromania jest niesamowita. W zamian za to epatujecie tutaj Państwo danymi, że nauczyciel średnio zarabia 5.200, dyplomowany 5.800. Ja rozumiem, że to jak się wszystkie składniki wliczy to takie dane może i są w dużej części prawdziwe, ale który nauczyciel te wszystkie dodatki, to wszystko może skumulować i mieć. Więc analizując to, proszę Państwa, ze smutkiem stwierdzam że nie dbamy niestety o pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, jeżeli trzy lata potrafimy zamrażać dodatki, zamrażać pensje pracownikom, co jest w gestii miasta. To jest na razie tyle. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie. Nie widzę zgłoszeń, zatem poddaję, chyba powinienem poddać pod głosowanie ten materiał. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Poddaję pod głosowanie materiał z punktu czwartego, czyli analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych. Proszę o pulpity do głosowania i wyrażenie Państwa woli na temat tego materiału. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników.”
	Wynik głosowania:
	za – 11
	przeciw – 0
	wstrzymujące – 7
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „11 na tak przy 7 wstrzymujących materiał został przyjęty.”
	Ad pkt 5
	Materiał: Informacja nt. realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części Płocka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt piąty: informacja nt. realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części Płocka. I tutaj mam informację, iż dotarła dzisiaj do nas Pani Wioletta Grzankowska Kierownik sekcji obsługi klienta Zakładu Gazowniczego w Ciechanowie. Witamy Panią serdecznie i może zapraszamy tutaj bliżej. Czy chciałaby Pani od razu może zabrać głos na dzień dobry? Proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Wioletcie Grzankowskiej.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy Pani bardzo. Bardzo bym prosił spocząć w pierwszym rzędzie, bo zapewne będą pytania. I widzę pierwsze zgłoszenie – Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Kominkowi.
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Radni! Pani Kierownik, proces ten o którym Pani opowiedziała był długo oczekiwany, tak naprawdę, na tych osiedlach wspomnianych przez nas bodajże, ja przynajmniej osobiście pamiętam, że dyskusja na radach osiedli na lewym brzegu Wisły zaczęła się w 2007 roku co najmniej. I pewnie wszystkim tym, którzy reprezentują różne funkcje w samorządzie, czy to tym osiedlowym czy miejskim bardzo zależy, żeby ten proces inwestycyjny stał się faktem, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców. Faktycznie dostaliśmy przygotowany materiał w porozumieniu pewnie z Panią Kierownik i urzędem miasta i te siedem punktów o których Pani opowiadała było już przygotowanych i na komisje i wcześniej z wielką uwagą wczytaliśmy się w te siedem punktów. I powiem szczerze, że w takiej mojej ocenie mimo tego że Pani wymieniła kilka takich problemów, które tworzą się przy tak dużej inwestycji to też jest pewnie naturalne, że ci mieszkańcy, którzy gdzieś tam osobiście czują jakby to że mogą z Państwem negocjować różne warunki przejścia tej nitki patrzą też na korzyści dla siebie. To jest też w mojej ocenie naturalne. Natomiast warto byłoby też, jeżeli Pani będzie miała życzenie i ochotę, a my na pewno włączymy się, jeżeli chodzi o pewne negocjacje czy rozmowy z mieszkańcami, czy w identyfikację tych mieszkańców, ponieważ od urodzenia albo od wielu, wielu lat mieszkamy na lewej części Płocka, więc zachęcam do tego, żeby Pani też wzięła pod uwagę działaczy tych samorządowych najniższego szczebla, czyli rady osiedla, radę osiedla Radziwie, Góry, czy gdzieś tam towarzystwo, które udziela się w Ciechomicach i radę osiedla Pradoliny, bo oni wiele mogą Pani podpowiedzieć, pomóc i zidentyfikować tych mieszkańców o których właśnie mówimy i pewnie zbliżyć po części ten po prostu proces inwestycyjny. Natomiast z tej informacji, która została przekazana, to i tak jesteśmy już bliżej niż dalej, bo ja mam nadzieję osobiście, że już nie zmieni się koncepcja i znowu nie będziemy robić wizji przewiertu przez Wisłę, tylko utrzymacie Państwo to co na dziś zostało przekazane i przez te pięć lat po prostu ta sieć gazowa powstanie, przynajmniej ta nitka główna. To jakby tutaj ja również osobiście i skromnie daję się do pełnej dyspozycji i Pani weźmie pod uwagę to co powiedzieliśmy, patrząc też na Panią Basię tam, że jesteśmy do dyspozycji jako mieszkańcy lewego brzegu Wisły. Natomiast chciałbym na koniec zaapelować, bo wiecie, czy to trzy lata, czy pięć lat to ten proces inwestycyjny rozpocznie się i pewnie zakończy à propos tych głównych nitek na wspomnianych osiedlach. Tylko żeby mieszkańcy mogli się tak bardzo w pewien sposób podłączyć po prostu pod tę sieć potrzebują trochę wsparcia również urzędu miasta. I patrząc dziś na salę – to jedyny akcent wyborczy – mogę powiedzieć, że na pewno jest tu prezydent przyszłej kadencji, pewnie i przewodniczący rady i wielu radnych przyszłej kadencji. (głos z sali: „Jeden wyszedł.”) Jeden wyszedł. To i tak duża doza prawdopodobieństwa, że jest obecny prezydent i ten przyszły. Natomiast prośba jest taka, żeby wygospodarować środki z budżetu miasta po to, żeby wspomóc mieszkańców przy wymianie tych kotłów bo to pewnie przyłącze będzie kosztowało około 12 tysięcy a mieszkańcy na lewym brzegu Wisły nie należą do najbardziej zamożnych mimo tego że mówi się o nich, że są z osiedla willowego, więc gdzieś niech to w sercu zakotwiczy wśród przyszłych radnych i przyszłego a może tego samego prezydenta, bo wtedy damy też w pewien sposób możliwość pozbycia się tych różnych palenisk, które na dziś nam przeszkadzają trochę w funkcjonowaniu miasta i w obrazie miasta. Natomiast musi być to wspólny dialog pomiędzy Panią, ale tu od Pani widzę że jest bardzo dobra chęć. My się dajemy jako najniższy szczebel samorządu do dyspozycji Pani do tej identyfikacji, a jeżeli miasto wygospodarowałby kilkaset tysięcy czy może – tu moje marzenie – więcej niż milion, żeby wspomóc tych mieszkańców w wymianie tych kotłów, to myślę że ten cel za kilka lat byśmy osiągnęli. Osobiście cieszę się, że jest tak duże zaangażowanie ze strony firmy do tego, żeby ten proces zamknął się w 2022 czego sobie, Pani Kierownik i wszystkim nam życzę. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że nasze rozmowy, wspólne spotkania dały taki efekt, że praktycznie prace ruszyły ze zdwojoną siłą od ubiegłego roku. Cieszę się, że Pani przedstawiła nam ten harmonogram, który wreszcie mamy nadzieję doświadczą mieszkańcy szczególnie tej lewobrzeżnej części Płocka, że można żyć i w innych warunkach, że można oddychać innym powietrzem, jeśli chodzi o osiedle Radziwie. Bo rzeczywiście w tym okresie jesienno-zimowym nie jest to najlepsze zamieszkiwanie, co zresztą potwierdzają mieszkańcy tamtych stron, tamtych osiedli. I cieszę się bardzo z tego, że możemy cieszyć się realnie perspektywą konkretnych dat, konkretnych lat, kiedy to będzie realizowane. Już nie mrzonki i jakiekolwiek wizje, które były nam snute właśnie przebicia pod dnem Wisły, które jak rozmawialiśmy w pierwszych rozmowach właśnie z Państwem były właśnie niewyobrażalnie kosztowne. Zresztą prawdopodobnie nie byłoby nawet wykonawcy takiego przedsięwzięcia. W związku z tym wydawałoby się, że ciągnięcie tej nitki od Gąbina jest być może dłuższe ale bardziej w perspektywie realne do zrealizowania i do wykonania. Dlatego cieszę się bardzo, że możemy teraz się spotkać i powiedzieć, że pokonaliśmy naprawdę bardzo duży milowy krok, że udało nam się dojść w końcu do finalizacji tego przedsięwzięcia w kontekście dokumentacji technicznej, przygotowania, bo wiem, że Państwo przez wiele miesięcy rozmawialiście również i z gminą i ze starostwem. Więc to były pewne uzgodnienia, które były toczone. Mam oczywiście szczerą nadzieję, że będziemy prowadzić również rozmowy z mieszkańcami tamtej części miasta, aby przekonać ich do tego że jest to ważne. Wiem oczywiście że będzie to się wiązało z wydatkami finansowymi. W stu procentach się zgadzam z tym że w budżecie miasta Płocka powinny być zagwarantowane również środki na pomoc dla tych mieszkańców na wymianę tych pieców, ale również wsparcie przy przyłączach do domów, bo to też jest istotne aby w dużej mierze odciążyć tych mieszkańców, żeby mogli w ramach tych swoich budżetów domowych nie powodując konieczności brania kredytów, brania zobowiązań mogli podłączyć się do sieci gazowej. I oczywiście mam szczerą nadzieję że będzie to praktycznie stuprocentowa ilość mieszkańców, którzy skorzystają z tej pomocy o którą od wielu, wielu, wielu lat mówili, wspominali i na każdym spotkaniu praktycznie to było z mieszkańcami podkreślane. Ja też deklaruję ze swojej strony pomoc w zakresie rozmów z mieszkańcami, gdyby były jakieś problemy. Tam na miejscu jest też Pani radna osiedlowa Pani Teresa Kijek, która zapewne również będzie w stanie Państwa wesprzeć w tych działaniach. Bardzo proszę o kontakt. Będziemy oczywiście Państwa wspierać w rozmowach z mieszkańcami, bo to jest bardzo istotne, żeby rozmawiały osoby z tamtego terenu, z tamtych osiedli, aby tym bardziej jeszcze przekonać ich do tych ważnych dla nich przedsięwzięć. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel. Chyba nas Pani Radna opuściła mimo że jest zgłoszenie. A nie, przepraszam bardzo Pani Basiu. Szukałem Pani gdzie indziej. Już podłączyłem. Podpięta jest Pani pod mikrofon z boku.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Barbarze Smardzewskiej-Czmiel.
	Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: „Ja również bardzo dziękuję, że Pani jest dzisiaj z nami, że Pani przedstawiła, może nie przedstawiła, bo mamy w pisemnej informacji, ale potwierdziła terminy, które są już wiążące, obligatoryjne w pewnym sensie. Ja ten materiał udostępniłam na swoje stronie internetowej. Bardzo zainteresował mieszkańców. Wiążą duże nadzieje z tą inwestycją i wiążą nadzieję, że ona będzie zrealizowana w czasie w którym Państwo tutaj deklarujecie. Bardzo dziękuję za informacje, które mieszkańcy sobie pozwolą zorganizować jakoś i fundusze, żeby przyłączyć się do tych inwestycji. To jest inwestycja, która jest niewątpliwie z punktu widzenia środowiskowego bardzo potrzebna, ale również z punktu widzenia technicznego dla nas użytkowników i właścicieli mieszkań i posesji. Bardzo dziękuję. Ja również mieszkam na lewej stronie, jestem radną – póki co – Rady Miasta Płocka. Niezależnie od tego jak się potoczy moje życie społeczne po 21. również deklaruję Pani pomoc wśród mieszkańców mojej dzielnicy, mojego osiedla – osiedla Góry. Służę pomocą również. Bardzo serdecznie dziękuję za te informacje.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Ja może jeszcze parę słów od siebie. (niezrozumiałe głosy z sali) Bardzo proszę mi nie przeszkadzać Panie Pawle. Parę słów od siebie. Wszyscy Państwo słyszymy o zapowiedziach programów rządowych dotyczących dofinansowania tego typu przedsięwzięć oraz walki ze smogiem. Czekamy na konkrety. Mam nadzieję, że te konkrety się pojawią i wtedy chyba dużo łatwiej i sprawniej będzie również przekonać mieszkańców posesji do podłączania się. Ale, tak jak mówię, czekamy na konkrety, gdyż na razie są to tylko luźne hasła. Pan Prezydent jeszcze chciałby zabrać głos. Proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za tę informację ze strony spółki. Oczywiście jako miasto deklarujemy pełną współpracę, zarówno na etapie projektowania jak i później wykonawstwa. W kontekście tych zgłaszanych przez Państwa Radnych wniosków o dopłaty do wymiany pieców to oczywiście taki program cały czas funkcjonuje, natomiast on będzie mógł dużo bardziej efektywnie pewnie być wykorzystywany przez mieszkańców w momencie, kiedy pojawi się już ta możliwość podłączenia do sieci. Tak że bardzo, bardzo dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pani jeszcze chciała zabrać głos, proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Wioletcie Grzankowskiej.
	Pani Wioletta Grzankowska Kierownik sekcji działu obsługi klienta Polskiej Spółki Gazownictwa, oddział w Ciechanowie powiedziała: „Chciałam właśnie podziękować Państwu za dotychczasową współpracę i z pewnością tutaj w imieniu koleżanki, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za projekt. Będziemy występowali do Państwa o udzielenie nam jakiegoś wsparcia, jeżeli natrafimy na takie trudności, które będą po prostu dla nas już nie do pokonania. Natomiast odnosząc się do samego już procesu przyłączania o którym tu jeszcze być może trochę za wcześnie mówić, natomiast przyjdzie taki etap w tej inwestycji na tyle pewny i na tyle zaawansowany, że z pewnością przy współudziale oczywiście włodarzy miasta Płocka będziemy organizowali spotkania z mieszkańcami na których już przedstawiali cały etap przyłączania, przewidywalne ewentualne koszty dla każdego pojedynczego mieszkańca, który będzie wnioskował o przyłączenie się do sieci gazowej. Natomiast odnosząc się również tutaj do jakby takiej opinii Pani Radnej odnośnie koncepcji przejścia przez Wisłę - rzeczywiście w początkowych etapach pierwszą taką koncepcją, którą opracowaliśmy to było przejście przez Wisłę, ponieważ opracowując gazyfikację nowych terenów, opracowując koncepcję głównie tutaj myślimy o bezpieczeństwie sieci i dążymy do tego, aby sieć była pospinana, kolokwialnie mówiąc, tak, ponieważ to zwiększa jakby wydajność, efektywność całej sieci. Dlatego też nasza pierwsza koncepcja dotyczyła właśnie przejścia przez Wisłę. Natomiast rzeczywiście koszty przejścia przez Wisłę jakby ekonomika tutaj rządzi, tak, i wzięła górę, dlatego też drugą naszą koncepcją, która opracowaliśmy a która jest dłuższa chociażby ze względu na zakres to jest właśnie z miejscowości Gąbin. Dlatego też zawsze podejmując decyzję o tak dużych gazyfikacjach rozważamy szereg różnych możliwości. Tak że jeszcze raz dziękuję za współpracę i z pewnością jeszcze będziemy współpracować i korzystać z Państwa również zapewnień i współpracy. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy Pani bardzo. Widzę że są jeszcze dwa zgłoszenia ze strony Państwa Radnych. Pan Przewodniczący Tomasz Kolczyński, proszę. Proszę jeszcze raz przycisnąć. Chyba mamy jakąś awarię.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.
	Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałem tylko dodatkowo taką informację podać, że na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można już wszelkie informacje pozyskać na temat programu „Czyste powietrze”, więc myślę że dosyć wyczerpująco jest to wszystko tam opisane i Ministerstwo Środowiska organizuje, jest w trakcie organizacji, a myślę że i przeprowadza już takie spotkania, konferencje w różnych chociażby częściach Mazowsza na temat tego programu i w zasadzie działań antysmogowych. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Interesowałem się tym programem, Panie Przewodniczący. Na razie dotyczy on dociepleń zewnętrznych oraz wymiany okien, ale jeszcze nie przyłączy o których Państwo rozmawiali. Pan Sekretarz chciałby jeszcze zabrać głos, tak? Tylko prosiłbym o przyciśnięcie, gdyż zgasło. Nie widzę na razie zgłoszenia. Proszę jeszcze raz. Proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Maliszewskiemu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Wioletcie Grzankowskiej.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Maliszewskiemu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Wioletcie Grzankowskiej.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I Pan Prezydent Andrzej Nowakowski.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Maliszewskiemu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Wioletcie Grzankowskiej.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Maliszewskiemu.
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji w tym punkcie, zatem poddaję pod głosowanie informację pisemną, którą otrzymaliśmy na temat realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części Płocka. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o wyrażenie woli poprzez przyciśnięcie odpowiedniego prostokącika. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników.”
	wstrzymujące – 0
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jednogłośnie przyjęliśmy ten materiał. Raz jeszcze dziękujemy Pani za przybycie na sesję i za złożenie nam informacji. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, Szanowni Państwo. Punkt szósty: przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Miasta Płocka z 30 sierpnia 2018 roku.”
	Ad pkt 6
	
	Ad pkt 7
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do pierwszego etapu – dyskusja i zgłaszanie wniosków. Tradycyjnie pozwolicie Państwo, że połączę dyskusję nad dwoma pierwszymi zbliżonymi merytorycznie punktami finansowymi, a mianowicie punkt pierwszy – druk numer 871, projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039 z autopoprawką oraz punkt punkt drugi – projekt uchwały na druku numer 872 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018, również z autopoprawką. Autopoprawki macie Państwo na tabletach.(...)”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzę do kolejnego punktu, punkt trzeci: przyjęcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021” (druk nr 858). Czy są jakieś pytania? Pani Radna Daria Domosławska, proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Darii Domosławskiej.
	Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Szanowni Państwo! Padło już na tej sesji wiele liczb. Ja chciałabym się skupić na liczbach, które są dla mnie bardzo, bardzo istotne, a mianowicie dotyczą stricte zapadalności na nowotwory jelita grubego. Zapadalność jest to liczba, która podaje nam liczbę przypadków z rozpoznaną chorobą nowotworową na sto tysięcy mieszkańców. Co jest bardzo istotne, że w ostatnich latach ta zapadalność wynosi około 16 tysięcy natomiast eksperci prognozują że w przypadku nowotworu jelita grubego przez następnych dziesięć ta zapadalność wzrośnie nawet do 25 tysięcy. Jeżeli chodzi o ilość zgonów osób, które są obciążone chorobą nowotworową jelita grubego i umierają na tą chorobę to jest wielkość rzędu około dziesięciu tysięcy osób, czyli problem jest bardzo, bardzo istotny. Eksperci podają również, że żeby zmniejszyć tą umieralność osób, które chorują na nowotwory jelita grubego jest jeden bardzo prosty sposób, a mianowicie trzeba poprawić wyniki leczenia. Żeby poprawić wyniki leczenia trzeba postawić na wczesne rozpoznawanie. Bardzo istotną rzeczą jest to że wczesne rozpoznanie nowotworu jelita grubego zwiększa szansę na przeżycie osób u których jest taka predyspozycja. Wczesna faza nowotworowa, która występuje praktycznie bez żadnych objawów zwiększa szansę na przeżycie osób nawet do 95 procent jeżeli nowotwór zostanie wykryty. W momencie, kiedy pojawią się pierwsze objawy szanse na przeżycie takiej osoby znacznie, znacznie zmniejszają się. W naszym mieście praktycznie wprowadzamy po raz trzeci, trzecią edycję programu profilaktyki zachorowania na nowotwory jelita grubego. I z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować Wydziałowi Zdrowia i Radzie Miasta że Płock inwestuje w tego typu programy i mam nadzieję, że kolejne kadencje przyczynią się do zwiększania przede wszystkim środków na wprowadzanie działań na rzecz profilaktyki i zachorowalności na choroby nowotworowe. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Ja od siebie jeszcze dodam również, że właśnie to jest, przyznam rację Pani Radnej jak najbardziej to jest nowotwór jelita grubego jest jednym z tych nowotworów, który daje się wyleczyć pod warunkiem że odpowiednio wcześnie zostanie zdiagnozowany, niestety w przeciwieństwie do raka płuc i oskrzeli z którym w Płocku borykamy się najmocniej. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy do kolejnego punktu.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Ja chciałbym zasygnalizować iż wpłynął do mnie wniosek od Pana Jana Brudnickiego o zabranie, o udzielenie głosu w tym punkcie. Zatem chciałbym poddać pod głosowanie udzielenie głosu Panu Janowi Brudnickiemu. Prosiłbym o pulpity do głosowania. Jeszcze chwileczkę to potrwa. Zaraz będziemy mieli możliwość zagłosowania. Jeszcze chwileczkę. Czekamy na pulpity do głosowania. Musi być stworzony wniosek specjalny jeszcze programowo, ale już za momencik będzie. Mamy możliwość. Proszę bardzo Szanowni Państwo o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników.”
	wstrzymujące – 0
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jednogłośnie. Zapraszamy Pana Jana do mównicy.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Janowi Brudnickiemu.
	Pan Jan Brudnicki powiedział: „Dzień dobry Państwu! Panie Przewodniczący bardzo dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu w tym punkcie. Szanowni Państwo, jeśli Pan pozwoli, Panie Przewodniczący, to bym rozdał może materiał taki bardzo króciutki Państwu Radnym, żeby mogli na bieżąco jak gdyby śledzić informacje.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo. Jeżeli nam to pomoże w zrozumieniu, jak najbardziej. Właśnie, może bardzo bym prosił Pana Sekretarza, tak jest. Pan Sekretarz pomoże.”
	Pan Jan Brudnicki powiedział: „Proszę Państwa, jest to taki krótki materiał dotyczący naszych uwag a dokładnie moich uwag i mojej rodziny, bo to jest, trochę przepraszam za to że jest to sprawa prywatna, ale jest jednocześnie sprawa też i moim zdaniem dotycząca wydatkowania środków publicznych. Proszę Państwa, osiedle Imielnica jest bardzo ładnym osiedlem trzeba powiedzieć. Tam mieszkam. Pan Radny Kolczyński kiwa głową. Wszyscy się co do tego zgodzimy. W ogóle muszę powiedzieć na samym początku że jestem już starym płocczaninem i trochę tu lat spędziłem i bardzo się cieszę że miasto tak pięknie się zmienia. Również nie tylko osiedle Imielnica ale również i inne osiedla, a przede wszystkim ostatnie inwestycje infrastrukturalne o które zawsze walczyliśmy, a ja w imieniu przedsiębiorców tak samo, jeżeli chodzi o warunki pracy na Kostrogaju. Zresztą piękna dzielnica, pięknie wyremontowana, która w tej chwili ma duże szanse przed sobą. Za to chciałbym Państwo wszystkim niezależnie od opcji politycznych, bo trochę obserwuję ten czasami spór polityczny, ale to jest bardzo fajnie, bardzo kulturalny spór, na wysokim poziomie. Chciałoby się, żeby tak w Polsce właśnie dyskutowano. To daje bardzo piękne efekty. Zawsze się ilekroć wraca do Płocka to człowiek odczuwa dumę, że jest to piękne miasto. Za to Państwu wszystkim chciałbym w imieniu własnym, ale nie tylko, podziękować bo to jest wielka sprawa. I kierując się jak gdyby też tą sprawą chciałbym Państwu zwrócić uwagę na sytuację, która powstaje. Ja rozumiem wymogi formalne i tu Urząd Miasta Płocka kierując się li tylko literą prawa proponuje rozwiązania a właściwie takie rozwiązanie, które jest już dawno znane. Dotyczy to drogi 15KDD, projektowanej drogi, posesji prywatnej. Otóż, proszę Państwa, byłoby wszystko fajnie, gdyby ta droga rzeczywiście byłą kiedyś w planach, ale myśmy składali już wniosek w 2010 roku, ażeby wykreślić tą drogę, dlatego że dojazd tą drogą będzie odbywał się do terenu prywatnego. Nie wiem czy to jest inwestycja większa czy mniejsza, powiedzmy nawet jeżeli to będzie deweloper, który jednocześnie sąsiaduje, Drodzy Państwo, z ulicą Chmielną oznaczoną na mapach symbolem 14KDD. Argumentacja urzędu miasta jest… Ja rozumiem tą argumentację, przyjmuję ją, tylko ona jest tylko w części, bo ona dotyczy tylko i wyłącznie litery prawa dotyczącej ochrony lasów państwowych. Ale, proszę Państwa, jeszcze coś takiego jest jak ochrona – o, to świetnie widać – jak też jeszcze ochrona konstytucyjnego prawa do własności. I nie mielibyśmy tutaj sporu i z naszej strony nie byłoby podnoszone, gdyby droga 15KDD była rzeczywiście jedynie dostępną drogą do obszaru zaznaczonego tu 5.2, ale droga ta prowadzi przez prywatną posesję, natomiast 5.2 ma dojazd przez, tam 3.1 jest symbol zaznaczony, przez teren leśny. De facto nawet nie trzeba wycinać żadnego drzewa, bo tam już jest w tej chwili wycinka taka, która wystarczy na zbudowanie wewnętrznej ale to prywatnego właściciela, za jego własne pieniądze drogi do swojej inwestycji. Myśmy zwracali na to uwagę na etapie konsultacji. Niestety nie zostało to jak gdyby przyjęte, dlatego też postanowiliśmy – ja i moja rodzina – że zajmiemy Państwu na tejże sesji trochę czasu ażebyście się Państwo pochylili, czy rzeczywiście my tu wykazujemy zgodność przede wszystkim z pewnymi dokumentami, z aktami prawnymi. Mamy tylko niektóre przytoczone. Szkoda że one nie znalazły się w tej argumentacji uzasadniającej odrzucenie naszego wniosku, ale te niektóre argumenty, które tylko są proste dwa przytaczające, mówiące wprost o wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w takiej podobnej kwestii też są wyroki w Olsztynie, w Szczecinie. Więc mamy tutaj bardzo bogatą dokumentację prawną, która potwierdza nasze racje. Proszę Państwa są też bardzo ważne tutaj aspekty społeczne, bo wprowadzenie tego do planu, gdyby to był teren jeszcze niezabudowany, gdyby to była działka pusta, ale proszę Państwa ta działka uzyskała prawomocne pozwolenia budowlane, dzisiaj jest terenem urządzonym, zabudowanym i będzie wymagało to po prostu dewastacji, dużego zniszczenia. To jest około tysiąca metrów kwadratowych powierzchni, które trzeba z tej działki będzie zabrać, urządzonej, zabudowanej po to tylko, żeby alternatywne rozwiązanie, które jest nic nie kosztujące a wymagające tylko decyzji administracyjnej było zgodne z zapisami ustawy, myślę że nie stałymi, które przecież mają wyjątki. I jak Państwo się powołujecie tutaj również na to, ażeby w swoim uzasadnieniu – ja mówię o mieście, urzędnicy, Państwo z urzędu miasta – żeby uzyskać zgody innego organu, ale cóż to za argument, trzeba tą ścieżkę przejść i postarać się o tą zgodę innego organu. Proszę Państwa ta decyzja na tak w takim kształcie spowoduje naprawdę zarzewie konfliktu, bo nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś z Państwa będąc w naszej sytuacji na swojej własności dokonując takiego, powiedziałbym, wyłomu zgodzi się na coś takiego. Gdyby to było u Państwa w posesji, na Państwa prywatnej działce, na Państwa prywatnej posesji urządzonej na pewno byście Państwo też tego nie przyjmowali ze spokojem i z pokorą. Są jeszcze, proszę Państwa, aspekty finansowe. Otóż już nie będę mówił tutaj o kosztach, które będziemy musieli ponieść w związku z budową tej drogi to przecież powstaną koszty finansowe po stronie budżetu miasta, bo przymusowe wywłaszczenie, bo takie będzie, ono się odbędzie dopiero na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, a to jest długa droga - zapewniam Państwa że to będzie długi proces – będzie kosztowało budżet miasta również. Wywłaszczenie zresztą, kierując się tylko Państwa szacunkami, szacowanymi kosztami, które tam powstaną, ja sumując te wszystkie koszty przymusowego wykupu, drogi sądowej, ale też i przecież samej budowy drogi, która nie jest drogą publiczną, bo ona jest drogą dojazdową do posiadłości prywatnej - nie ma tam żadnego innego celu publicznego, proszę Państwa, przecież tam nic dalej nie będzie się budowało, jedynie prywatna inwestycja - to w takiej sytuacji Gmina-Miasto Płock będzie miała koszt około 400, może 500 tysięcy. Jeżeli się mylę to będzie może 300, może 600, nie wiem, ale na pewno jakiś koszt będzie. Zastanawiam się po co. I, proszę Państwa, w zasadzie to tyle z mojej argumentacji. Ja nie chcę, broń Boże, żeby to stało się przedmiotem jakiejś dyskusji politycznej, sporu. Mam szacunek do Państwa wszystkich, którzy tu występują i w imieniu mieszkańców Płocka spierają się o różne sprawy dla nich ważne. Chciałbym, żebyście Państwo pochyli się też nad tą sprawą przez chwilę, bo ona jest ważna z punktu widzenia stanowionego prawa lokalnego, ażeby sądy miały mniej pracy. Dziękuję bardzo.”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos bądź ktoś z urzędu miasta? (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A kiedy będziemy mieli omówione te wszystkie uwagi?”) Teraz jesteśmy w punkcie gdy je omawiamy. (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ja wiem, tylko umawialiśmy się że pracownik nam przedstawia każdą uwagę.”) Jesteśmy właśnie teraz w tym momencie. Są pytania, jesteśmy na etapie składania pytań. Czy ktoś z Państwa? To może ja pozwolę sobie również zadać pytanie dotyczące innej uwagi. Prosiłbym o przybliżenie czego konkretnie, bardziej konkretnie i bardziej może opisowo dotyczyła uwaga numer 1 w punkcie 2, na pierwszej stronie – punkt 2 uwaga nr 1: wskazanie bezpiecznego pieszego ciągu komunikacyjnego, dotyczy uwagi zgłoszonej przez mieszkańców osiedla Parcele. Prosiłbym o trochę rozszerzenie, gdyż ta opisówka jest według mnie zbyt mało przejrzysta. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do kolejnych uwag może? Proszę, Pan Prezydent.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
	Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący, ja poproszę Panią Dyrektor Anetę Pomianowską-Molak do odpowiedzi na to pytanie, na tą uwagę tutaj Pan Brudnickiego i również o odpowiedź na Pana pytanie. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo, Pani Dyrektor.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Dyrektor Anecie Pomianowskiej-Molak.
	Pani Aneta Pomaniowska-Molak Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta powiedziała: „Szanowni Państwo! Odpowiadając najpierw na pytanie Pana Prezesa. Uwaga Pana Prezesa została odrzucona, dlatego że poprzedni plan nadal obowiązujący uchwalony był w 2000 roku i w 2000 roku ta droga również w tym planie była. Ta droga służyła do obsługi terenów. I Pan Prezes kupując działkę w 2008 roku wiedział dobrze, że ta droga w planie miejscowym jest. Zresztą jak byśmy sięgnęli do pozwolenia na budowę to Pan Prezes w załączniku do pozwolenia na budowę i dlatego to pozwolenie na budowę uzyskał zapisał, dokładnie Państwu mogę przeczytać - o, to jest wyciąg z pozwolenia na budowę - jest zapis, że wrysował na projekcie zagospodarowania terenu linie pomocnicze, które określają linie zabudowy zgodnej z wypisem z miejscowego planu. I ta droga, proszę zobaczyć, na północy jest zaznaczona. Czyli dzisiaj Pan Prezes mówi że jakby gwałcimy jego prawa obywatelskie, jego prawo własności. Nic bardziej mylnego, ponieważ gdyby dzisiaj sytuacja była taka i po raz pierwszy byśmy plan miejscowy robili pewnie byśmy takiej drogi w tym miejscu nie wprowadzili, szukalibyśmy innego rozwiązania. Ale mamy sytuację zastaną od 2000 roku i ta droga cały czas w planie jest. Jeżeli chodzi o to, żeby zabezpieczyć dostęp od północy tego terenu – Panie Łukaszu, gdyby mógł Pan projekt planu pokazać – tu w miejscu gdzie mamy zaznaczoną cyfrę 3.1 nie ma takiej możliwości. Wszystkie lasy na terenie miasta Płocka są lasami chronionymi. Nie ma możliwości wprowadzenia na terenie lasu drogi. Są tylko drogi leśne, ale one nie mogą służyć obsłudze terenów. W związku z powyższym my w projekcie planu nie możemy wrysować drogi. Taką sytuację przechodziliśmy w innym miejscu na tym terenie tego planu. Inni ludzie również do nas występowali, żeby zlikwidować im las. Marszałek odmówił. I taka sama sytuacja, taka sama byłaby w tym miejscu. Stąd nie występowaliśmy do marszałka, bo sytuację dokładnie w tym planie tylko w innej lokalizacji mieliśmy. Tym bardziej, że marszałek na pewno argumentowałby tym że plan obowiązujący od 2000 roku tą drogę wrysowuje w tym a nie w innym miejscu. Ja wiem że tu mamy sytuację nie wiem czy konfliktu sąsiedzkiego, czy nieporozumienia ale Szanowni Państwo niestety nie mamy innej możliwości, ta droga musi w tym miejscu pozostać, żeby teren oznaczony 5.2 miał dostęp do drogi publicznej. Inaczej ci ludzie nie będą mieli dostępu do drogi publicznej. To nie jest złośliwość z naszej strony absolutnie, czy nieprzemyślenie tematu, bo my z Panem Prezesem rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. My po prostu nie mamy innej możliwości. A Pan Prezes kupując działkę w 2008 roku, a plan jest od 2000, miał świadomość tego że ta droga w tym miejscu jest i w projekcie zagospodarowania wrysował również tą drogę. Teraz świadomie ten teren jest zagrodzony, są nasadzenia wykonane na tym terenie, są postawione obiekty tymczasowe bez żadnej zgody. To raczej mam wrażenie, że Pan Prezes działa w tym kierunku, żeby zmusić nas do tego, żebyśmy tą drogę wykreślili, bo Pan w teren zainwestował. Niestety projekt planu nawet jeśli na razie jest projektem to nadal jest obowiązujący plan, który w tym miejscu wskazuje drogę, drogę publiczną. Czy to jest droga dojazdowa, lokalna, czy droga ruchu przyspieszonego ale to zawsze jest droga publiczna, ma służyć obsłudze terenów i ta droga nad Pana działką służy obsłudze właśnie tego terenu i stąd nasza odpowiedź jest taka a nie inna. (z sali Pan Jan Brudnicki powiedział: „Mogę Panie Przewodniczący?”).”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę, może skończmy od razu ten punkt, jeżeli jest taka możliwość, to prosiłbym. Natomiast tu chodzi o to, żebyśmy my jako radni zrozumieli. Ja mam wrażenie, Drodzy Państwo, że my już rozumiemy na czym polega spór.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Janowi Brudnickiemu.
	Pan Jan Brudnicki powiedział: „A ja tylko króciutko. Pani Dyrektor, istotnie mieliśmy pełną świadomość tego, ale proszę pamiętać w 2010 występowaliśmy już wówczas do urzędu miasta o to ażeby dokonać zmiany w tym planie w tej części. Mało tego, myśmy nie dokonali żadnych tam urządzeń na tym terenie. To są po prostu, ale przepraszam cię, przepraszam Państwa, ale psy, które gdzieś tam muszą mieć jakąś budę. W 2010 roku, jak dobrze pamiętam, na tamtym terenie nie było żadnego podziału i nie były przewidziane żadne inne cele publiczne niż tylko prywatne. Poza tym ta działka posiadała jedną księgę wieczystą od samego początku. Idąc dalej. Drodzy Państwo, jeżeli miasto miało jakieś tam plany to powinno było wówczas w 2010, kiedy myśmy występowali o pozwolenie budowlane zabezpieczyć ten teren poprzez wykup. Wtedy trzeba było wykupić i ograniczyć tam możliwość zabudowy. Kształtowalibyśmy również tą przestrzeń inaczej w zakresie chociażby posadowienia domu, który trzeba było odsuwać od skarpy, bo tam był problem skarpy. Jest za blisko skarpa w związku z tym teren jest osuwisty, trzeba było uciekać z tą budową maksymalnie do strony północnej i stąd tylko powstał taki problem, żeśmy się przesunęli bardziej do tego lasu. A dodatkowo, proszę Państwa, ja miałem podobną sytuację też w 2010, czy nawet 2009 roku i kiedy wtedy miałem przy innej budowie urząd miasta bardzo sprawnie i szybko wówczas dokonał wykupu zabezpieczającego, kawałeczka tam było, 150 chyba metrów kwadratowych, przed udzieleniem pozwolenia budowlanego. Proszę Państwa, miasto powinno zabezpieczać swoje interesy. Trudno się spodziewać, że inwestor prywatny wchodzi, dokonuje zabudowy i czeka w nieskończoność – to już jest osiem a może za chwilę dziesięć lat – kiedy miasto zechce przeprowadzić tam jakąś inwestycję. Miasto, jeżeli ma jakieś cele do zrealizowania to powinno zabezpieczać wcześniej, wcześniej, nie, wcześniej poprzez wykup. Bo Państwo pozwoliliście nam na to, daliście pozwolenie budowlane, uzyskaliśmy wszystkie zgody a… (z sali Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak powiedziała: „Nie otrzymaliście Państwo pozwolenia na ten fragment.”) Tam nie ma żadnej zabudowy. Tam są drzewa, nasadzenia i ogrodzenie. (z sali Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak powiedziała: „To jest wyłączony teren z zabudowy.”) Proszę Pani, Pani Dyrektor, ja zwracam się do Państwa Radnych, nie będę z Panią w tej chwili prowadził dysputy, bo szkoda naszego wszystkich czasu. Wydaje mi się że Państwo Radni powinniście się pochylić i rozważyć dwie kwestie – czy w takim obszarze spornym miasto jest miejscem do tego by je rozwiązywać na etapie powstawania czy miasto, Państwo Radni, bo przez brak decyzji w takiej sytuacji musicie zdawać sobie sprawę, że dojdziemy do konfliktu sądowego i to będzie spór, który będzie toczony dosyć długo. A poza tym tam się pojawi zarzewie konfliktu sąsiedzkiego. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dzisiaj już mogli planować sobie jakie będą następstwa. Nie wiem, bo naprawdę jest moim zdaniem racja po stronie prawa, po stronie podobnych wyroków sądowych i będziemy z tego korzystali. Ja mam taką tylko nadzieję że nie stanie się to przedmiotem, mówię, sporu politycznego, bo to bym był ostatni. Rozważcie to Państwo w swoim sumieniu czy chcemy rzeczywiście iść tą ścieżką czy znaleźć jednak rozwiązanie alternatywne do zjazdu z ulicy Chmielnej. I, Szanowna Pani Dyrektor, wiemy dobrze że tam jest możliwy zjazd, tylko Państwo nie wyczerpaliście tej drogi, ścieżki administracyjnej. Podjęliście sami decyzję a nie zwróciliście się nawet do organu z uzasadnieniem ażeby rzeczywiście tam mógł inwestor przez swój własny teren za własne pieniądze wykonać zjazd czy wjazd na teren swojej posesji planowany, czy posesji jednej. Bardzo dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze jakieś pytania do tej uwagi bądź do którejkolwiek innej? Nie widzę, zatem przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu.(...)”
	
	II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
	Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
	Ad pkt 8
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami za okres od 30.08.2018 roku do 26.09.2018 roku.
	Poinformował, że:
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Chciałbym jeszcze dodać bo dzisiaj – jak Państwo zresztą zauważyli – jesteśmy w dosyć okrojonym składzie. Niestety nie ma Wiceprezydenta Piotra Dyśkiewicza, który dzisiaj jest – i nie tylko dzisiaj – także jutro chyba, na kongresie mobilności, wczoraj był i dzisiaj, na kongresie mobilności w Gdańsku, stąd jego dzisiaj nieobecność na sesji. Nieobecny na sesji był także Wiceprezydent Roman Siemiątkowski. Akurat przebywa na urlopie, tak się złożyło, zresztą zgodnie ze wskazaniami Państwowej Inspekcji Pracy, bo trochę musi urlopu zaległego wybrać a Państwowa Inspekcja Pracy zwróciła mu uwagę że z reguły bywa w pracy. I w tym momencie takie było wskazanie po kontroli, dlatego akurat tak się złożyło. Ale dzisiaj jest. Przybył pomimo to na sesję w tej chwili jako bardziej widz, ale cieszymy się z obecności, choć trochę późno, ale cieszymy się z obecności. Ja chciałbym tylko dodać, bo to może też rzeczywiście powinienem jak gdyby w tej dyskusji o szkołach powiedzieć już, że niestety nie ma Wiceprezydenta Siemiątkowskiego. Z mojej strony jak gdyby przyjęcie przez Państwa tej informacji sprawia, że mam wrażenie i świadomość że staramy się zarządzać oświatą, płocką oświatą pomimo też i trudnych sytuacji reformy, która co jakiś czas się pojawia, razem zresztą z Państwem jak to jest tylko możliwe tak, żeby przede wszystkim dzieci i młodzież nie odczuły konsekwencji tych reform. W przypadku uwag Pana Przewodniczącego Krysztofiaka, jak zwykle bardzo takich życzliwych i sympatycznych, mogę tylko tyle powiedzieć, że rzeczywiście w kontekście podwyżek dodatków, zwłaszcza dodatku motywacyjnego, zapewne oczekiwania a zarazem moje także, żeby było jasne, chęci są jak najlepsze. Ja jestem naprawdę gotów w tym momencie rozmawiać ze środowiskami nauczycielskimi na temat podwyżki tego dodatku, natomiast pamiętajmy że problemem oświaty w Polsce raczej jest zamrożenie płac nauczycielskich. Ostatnie podwyżki, realne podwyżki które były, były jeszcze za czasów rządu Donalda Tuska. Nie chciałbym tutaj jak gdyby wchodzić w dyskusję jeszcze w tym punkcie natomiast zwrócę uwagę że całe szczęście w tym momencie już wszystkie związki oświatowe, nie tylko ZNP, ale także Solidarność oczekują i domagają się od rządu realnych podwyżek dla nauczycieli. To ważne. Ważne także, by te koszty podwyżek nie były przerzucane na samorząd tylko były rzeczywiście realizowane zgodnie z także Kartą Nauczyciela przez właśnie państwo, bo na dzisiaj tak to - zgodnie zresztą z Konstytucją, ustawami - powinno być. Natomiast przepraszam też że w pewnym momencie nie byłem na sesji obecny. Wiem że to także pomimo tak niedużego składu naszego, miałem dzisiaj wizytę gościa w urzędzie miasta, gościa – otóż przyjechał do Płocka Zastępca Głównego Inspektora Pracy w randze właściwie ministra, Pan Andrzej Kwaliński. Prosił o spotkanie. Jest to spowodowane przede wszystkim poszukiwaniem nowej siedziby, można powiedzieć, Państwowej Inspekcji Pracy, oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Płocku. Stąd moja chwilowa nieobecność na sesji rady miasta spowodowana właśnie spotkaniem z Panem Andrzejem Kwalińskim, czyli Zastępcą Głównego Inspektora Pracy, który tutaj razem z osobami towarzyszącymi przyjechał by rozmawiać o nowej siedzibie dla płockiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast dzisiaj jeszcze nie ma Sekretarza Miasta, ale to już są sprawy osobiste. Niestety dzisiaj nie może być na sesji ze względów osobistych. Dziękuję bardzo.”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo, Panie Prezydencie. Tradycyjnie w takim momencie pytam czy są jakieś pytania do sprawozdania i widzę że tak. Pan Przewodniczący Marek Krysztofiak.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Markowi Krysztofiakowi.
	Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Prezydencie, cieszę się bardzo że Pan Prezydent powiedział o tej otwartości, o tych dodatkach, bo ja miesiąc temu złożyłem w tej sprawie interpelację, dostałem ogólną odpowiedź, jak zwykle zresztą, że jak będzie budżet tworzony, jest, to się zastanowicie. Dzisiaj powtórzyłem to, więc jak Pan Prezydent jest otwarty na tą dyskusję to ma gotowy materiał, może odpowiedzieć na interpelację: tak, zgadzam się do tych 15 procent podnieść, co obiecywałem osiem lat temu. I jest druga interpelacja, też dotycząca pracowników administracji i obsługi, żebyśmy potem znów trzy lata nie czekali. Zresztą mam nadzieję że ewentualnie nowa pani prezydent nie będzie czekała trzech lat. I żebyśmy znów nie mieli takich nadzwyczajnych jakichś tam okoliczności, żeby można ewentualnie jakoś poprawić sytuację materialną pracowników. Czy Pan Prezydent, że tak powiem, potwierdzi to co ja napisałem w interpelacji i przyzna te podwyżki, możemy tak powiedzieć?”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pan Przewodniczący zakończył?”
	Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Tak. Zadałem pytanie.”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w tym momencie? 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: „Szanowni Państwo! Jeszcze raz powtórzę. Tak jak Państwo zresztą widzieli podczas mojej prezentacji dotyczącej budżetu miasta Płocka koszty funkcjonowania oświaty w Płocku w tej chwili w mniej więcej czterdziestu procentach spoczywają na samorządzie. (z sali Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „W czterdziestu ponad czterech.”) Czterdziestu czterech, dokładnie. (niezrozumiały głos z sali) Dziesięć lat temu było 30,8, w tej chwili jest to 44. Możemy podać także jak to wygląda w kwotach. A w kwotach wygląda jeszcze więcej, jeśli chodzi o kwestie milionów złotych, które jako samorząd przeznaczamy na funkcjonowanie rzeczywiście oświaty w Płocku, jak najlepsze funkcjonowanie oświaty w Płocku. I, Panie Radny, z mojej strony jest otwartość ażeby rzeczywiście także w perspektywie kolejnych lat rozmawiać o podwyżkach, jeśli chodzi o pracowników obsługi i administracji, także jeśli chodzi o różnego rodzaju dodatki nauczycielskie. Zakładam że przyjdzie czas nowej rady, nowych dyskusji na temat budżetu miasta i będziemy także o tym rozmawiać z radnymi, także ze związkami zawodowymi. Bez wątpienia jest to dobry czas by taką dyskusję podjąć. Tak samo w kontekście dyskusji, którą dzisiaj całe szczęście związki zawodowe, wszystkie związki zawodowe oświatowe prowadzą z rządem, bo realne rzeczywiście podwyżki leżą dzisiaj po stronie rządu, który te decyzje w perspektywie kolejnego budżetu może podjąć. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Ja bym prosił - tylko nie wdawajmy się w jakieś dłuższe dyskusje, odnośmy się do tego sprawozdania, które było. Proszę bardzo, raz jeszcze Pan Przewodniczący.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Markowi Krysztofiakowi.
	Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Tak, tak, do sprawozdania. Nie będę mówił teraz o, że tak powiem, o rządzie, o protestach i domaganiach się od rządu różnych spraw, tylko to co Pan Prezydent powiedział przez chwilą na mównicy, powiedział że jest otwarty na to, żeby te dodatki i tak dalej wprowadzić. Więc nic prostszego – wystarczy mi napisać w interpelacji: tak, w projekcie budżetu na 2019 rok zostanie wprowadzony na przykład dodatek za wychowawstwo, zwiększony o tyle i tyle, na przykład, tak. Wystarczy to powiedzieć, Panie Prezydencie, a nie: nowa rada, będziemy dyskutować. Po co? Dwa tygodnie macie czasu. Nie potrzeba czekać dwa tygodnie. Dwie godziny temu złożona interpelacja, od razu odpowiedź publicznie. Panie Prezydencie, to byłoby załatwienie wspólnie sprawy. Po co bawić się w dyplomację?”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Decyzję będzie podejmować nowa rada. To jest chyba dla wszystkich Państwa oczywiste. Punkt dziewiąty: sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta Płocka.”
	Ad pkt 9
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Dziękuję Państwu Przewodniczącym za pomoc i współpracę. Czy do tych sprawozdań jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Dziękuję.”
	Ad pkt 10
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do punktu dziesiątego: interpelacje i zapytania radnych. Nie widzę zgłoszeń. Jest, Pani Przewodnicząca, proszę.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan Przewodniczący Michał Sosnowski.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Michałowi Sosnowskiemu.
	Pan Radny Michał Sosnowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Trzy krótkie zapytania. Pierwsze w zasadzie do Pana Skarbnika. Ja na poprzedniej sesji pytałem jak się ma sprawa instalacji zraszaczy na stadionie miejskim, które miała realizować spółka MOSiR. Chciałbym uzyskać jakąś informację w tej sprawie czy będzie to w końcu robione czy nie. Jeżeli tak to kiedy. Drugie pytanie dotyczy ronda nowo powstałego przy zbiegu ulic Długiej i Łukasiewicza. Ja kiedyś składałem taką interpelację, żeby nazwać to rondo rondem imienia Nafciarzy. To przyjęło się w mieście, ten pomysł, w związku z tym mam pytanie, kiedy będzie posiedzenie komisji do spraw nazewnictwa, gdzie ta sprawa będzie omawiana, bo chciałbym się tam pojawić. Bo wtedy na interpelację otrzymałem informację, że będzie takowe po już oddaniu – że tak powiem – ulicy Łukasiewicza, a z tego co wiem już to rondo istnieje, więc czas się zabierać za nazewnictwo tego ronda. I trzecie pytanie – czy na najbliższej sesji rady miasta ja też mógłbym swój banerek wywiesić tutaj? Bo widzę tu baner z nazwiskami kandydatów. Czy to jest nieodpłatnie czy można skorzystać z tej możliwości? Bo niewątpliwie jest to atrakcyjne miejsce. Ja parę jeszcze banerków mam. Mam pytanie czy mogę powiesić. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pani Radna Daria Domosławska, proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Darii Domosławskiej.
	Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panie Prezydencie, ponieważ wyznaję zasadę że jednak kropla drąży skały gwoli przypomnienia, ponieważ trwa remont w tej chwili nabrzeża wiślanego chciałam przypomnieć prośbę od biegaczy, osób uprawiających nordic walking, rolkarzy i innych aktywnych mieszkańców o potrzebie zamontowania wiaty chroniącej szafki zewnętrzne dla osób korzystających z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, o stojakach rowerowych spełniających wymogi uchwały rady miasta, która zakłada że powinien być to stojak w kształcie odwróconej litery U a nie wyrwikółko, a także zamontowanie ławeczki z gniazdem do ładowania telefonów, czyli z gniazdem USB ochronionej wiatą umożliwiającą schronienie się przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia treningu. Druga sprawa to prośba od środowiska rowerowego. W momencie, kiedy będą planowane nowe stacje rowerowe roweru miejskiego bardzo proszę o zarezerwowanie takiej stacji pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Jest to prośba zarówno od pracowników, pacjentów, a także studentów uczelni. Trzecia sprawa to kwestia poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych pomiędzy blokami na ulicy Kazimierza Wielskiego 34-37. Dochodzi tam do wielu zdarzeń zagrażających życiu osób pieszych, szczególnie że korzystają z tego przejścia dzieci i osoby w wieku senioralnym. I czwarta sprawa. Wracam do prośby środowiska rowerowego ze względu na furorę jaką robi rower miejski, w ogóle sposób poruszania się za pomocą roweru – bardzo proszę o rozważenie wyznaczenia drogi rowerowej przez ulicę Tumską, ponieważ w tej chwili ten ruch rowerzystów i niej uregulowany i również dochodzi tam do wielu zdarzeń, które mogą grozić kolizją pomiędzy rowerzystami a osobami pieszymi.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan Sekretarz Tomasz Maliszewski.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Tomaszowi Maliszewskiemu Sekretarzowi Miasta Płocka.
	Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Panie Prezydencie, ja się tym razem zwracam o pilne utwardzenie drogi wjazdowej do garaży znajdujących przy ulicy Padlewskiego, działka 64517. Stan nawierzchni drogi jest w bardzo złym stanie. Występują znaczne ubytki oraz zadolenia co stwarza zagrożenie bezpiecznego poruszania się pojazdów. Proszę o rozważenie możliwości wykonania utwardzenia z destruktu. Załączam zdjęcia do interpelacji.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan Radny Leszek Brzeski.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Leszkowi Brzeskiemu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan Przewodniczący Artur Kras.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Arturowi Krasowi.
	Pan Radny Artur Kras powiedział: „Ja w imieniu mieszkańców osiedla Tysiąclecia chciałem zapytać kiedy jest przewidywane zakończenie prac w alei Pawła Nowaka.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I Pani Przewodnicząca Małgorzata Struzik.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Małgorzacie Struzik Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Płocka.
	Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Panie Prezydencie, ja mam taką sprawę. Ponieważ miałam wczoraj nieprzyjemność jechać na osiedla Nad Rosicą przez te płyty. Teraz jest okres taki jesienny, pada deszcz i jest taka niemiła atmosfera – ja nie mówię o atmosferze społecznej, tylko mówię o atmosferze, prawda, czyli o tym… - i obiecaliście Panowie na spotkaniu majowym, kiedy mieliśmy to spotkanie dotyczące tego problemu tego osiedla i oczywiście problemu ze słynnym deweloperem, że przed zimą Państwo pomożecie mieszkańcom i utwardzicie ten teren, czy zasypiecie, bo tam jest po prostu masakra. Panie Prezydencie Jacku Terebusie bardzo proszę o zajęcie się tą sprawą, bo… (z sali Pan Jacek Terebus Wiceprezydent Miasta Płocka powiedział: „Będzie zrobione.”) Tak, świetnie, to dziękuję serdecznie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie widzę, Szanowni Państwo, więcej zgłoszeń. (niezrozumiały głos z sali) Bez trybu, tak jest, proszę. Proszę o sygnał na ten głośnik, ponieważ Pan Jan chyba nie widzi dokładnie. Już jest. Proszę, proszę, proszę.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Barbarze Smardzewskiej-Czmiel.
	Pani Radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: „Mieszkańcy osiedla „Pradolina Wisły” proszą mnie o zadanie pytania dlaczego nie jest realizowany budżet obywatelski, pozycja budżetu obywatelskiego z 2017 roku – plac zabaw w ulicy Tokarskiej. Ja odnalazłam tę pozycję w projekcie uchwały, który żeśmy omawiali na komisjach – plac zabaw oraz siłownia pod chmurką. Jest tutaj interpretacja tej sytuacji: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, ogłoszono przetarg na budowę placu, nikt się nie zgłosił. I tu jest istotne stwierdzenie do którego miałabym pytanie – w związku z powyższym planuje się wprowadzenie zadania do WPF na 2019 w celu realizacji robót budowlanych jeszcze w roku bieżącym z terminem zakończenia 2019. Jestem zobligowana, żeby zrelacjonować mieszkańcom tym, którzy mnie o to prosili, co się będzie działo w tym zakresie. Mamy już niebawem koniec roku. Jakie działania podejmujecie Państwo w tym roku jeszcze?”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań ze strony Państwa Radnych. Zatem przechodzimy do punktu 11: odpowiedzi na interpelacje. Pan Prezydent, proszę bardzo.”
	Ad. pkt 11
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie: odpowiedzi na interpelacje. Teraz domyślam się, że to ad vocem to będzie powrót do interpelacji. Jeśli sobie Państwo życzycie to proszę bardzo, natomiast interpelacje omawialiśmy w poprzednim punkcie. Proszę bardzo, Pan Radny Leszek Brzeski.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Leszkowi Brzeskiemu.
	Pan Radny Leszek Brzeski powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie! Panie Prezydencie rozmawiam z wieloma dyrektorami i mówią, że nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy na SKS-y w niektórych szkołach. Natomiast co dotyczy zajęć z Akademii Piłki Ręcznej i Nożnej to tak, tak, oczywiście i tutaj bardzo dobrze, że takie zajęcia są. Ale jeszcze raz powtarzam, to jest, myślę że we wszystkich klubach i stowarzyszeniach sportowych około 20-25% młodzieży, płockiej młodzieży bierze udział. Co jest z tymi 70, 80? W niektórych szkołach są. Na przykład Małachowianka zawsze. Nie wiem jak Pani Dyrektor rządzi, ale tam SKS-y są. Nie chcę już tu wymieniać innych, których nie ma, ale są takie szkoły w których nie ma i młodzież, nawet u mnie, zgłasza się, chce w takich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyć. Niestety rozmowy z Panem Dyrektorem nie przynoszą spodziewanego skutku. Tak że prosiłbym. Tu ja może jeszcze jedno zdanie. Budżet na sport – tu Pan kolega Radny Sosnowski też często o tym mówi, że tak dużo zwiększyła się kwota na sport, ale myślę że musimy może część z tej kwoty czy w przyszłości więcej przeznaczać na sport szkolny, sport szkolny, sport młodzieżowy, bo ani kluby nie są te miejskie czy takie uczniowskie kluby niedofinansowane. Ja tutaj już nie chcę wymieniać, ale jest to duży problem. I tak jak wcześniej wspomniałem nie ma zajęć pozalekcyjnych. A wiadomo, jeżeli młodzież nie będzie między innymi, bo ja nie tylko mówię o klubach sportowych, bo inne zajęcia pozalekcyjne też powinny być, natomiast jeżeli tego nie będzie to młodzież sobie znajdzie inne zajęcie, nie wiem, wyjdzie na ulicę, będzie siedziała przed komputerami, a chyba tego nie chcemy. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I Pani Przewodnicząca i bardzo proszę – kończmy punkt. Proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy Pan Skarbnik mi wczoraj obiecał coś na komisji, że da mi odpowiedź, więc prosiłabym czy mógłby mi Pan odpowiedzieć na to pytanie à propos umów bądź współpracy z Fundacją Auxilium.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Skarbnik, proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.
	Z sali Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Nie odpowiem, nie zapytałem wszystkich spółek. Od wczoraj od wieczora do dzisiaj rana nie dostałem odpowiedzi. (niezrozumiały głos) Myślę że pewnie na początku przyszłego tygodnia.”).”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. To ja jeszcze udzielę Panu Przewodniczącemu Sosnowskiemu niech będzie że odpowiedzi. Jeżeli coś na sali Państwu się nie podoba to proszę to na bieżąco zgłaszać do prezydium. Każdy klub ma… Ja mówiąc szczerze ta czcionka jest tak mała, że dopóki Pan mi tego nie powiedział to nawet nie widziałem tam nazwisk. Ale jeżeli coś Państwo – to jest taka na przyszłość uwaga – jeżeli coś z technicznej obsługi komuś z Państwa się nie podoba, ma zastrzeżenia, uwagi, macie Państwo do tego prawo, ja nawet nie wszystko widzieć czy wiedzieć, od tego jesteśmy tutaj w troszeczkę liczniejszym gronie, żebyście Państwo podeszli, zasygnalizowali i jak będzie potrzeba nawet przerwę zrobimy. A poza tym może też dobra, to od razu prośba do wszystkich Państwa Radnych w nowej kadencji zasiadających, a pewnie większość z Państwa ten zaszczyt dosięgnie, myślę że pewne rzeczy warto w regulaminie i w statucie doprecyzować. A będziemy bardzo szybko pochylali się nad nową wersją statutu i regulaminu. To mamy niedoprecyzowane. Kończymy punkt jedenasty. Punkt dwunasty: sprawy różne.”
	Ad pkt 12
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zacznę od swojej uwagi. Właściwie to ja miesiąc temu prosiłem Pana Sekretarza przy Państwu, żebyśmy mieli zorganizowaną dzisiaj sesję zdjęciową i boję się, że chyba Pan Sekretarz nawalił. Ale Pan Prezydent już to zanotował, na pewno na następnej sesji będziemy mieli zrobione zdjęcia. Pan Prezydent, proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Rzeczywiście ja też nie pamiętałem o prośbie Pana Przewodniczącego. Ale już teraz dopilnuję, żeby na kolejnej sesji taka sesja zdjęciowa rzeczywiście się odbyła, przepraszam. W kontekście… Muszę udzielić Państwu informacji zgodnie z wykonaniem §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 o wniesieniu udziałów/akcji do następujących spółek prawa handlowego. Ale zanim to zrobię to jeszcze raz chciałbym podkreślić i odpowiedzieć ad vocem do Pana Radnego Brzeskiego. Panie Radny nie można twierdzić, że nie ma zajęć pozalekcyjnych, bo zajęcia pozalekcyjne odbywają się w wielu szkołach, we wszystkich szkołach w bardzo dużej ilości. Pan użył takiego stwierdzenia, może używając skrótu myślowego. Także odbywają się zajęcia SKS-ów. Nie mam żadnego pisma, żadnego z dyrektorów w tej sprawie, żadnego. Więc jeśli Pan… (niezrozumiały głos z sali) Nie, nie obawiają się. Jeśli Pan, Panie Radny, wie o jakimś przypadku to bardzo proszę nie generalizować tylko powiedzieć: Panie Prezydencie, jest takie zapotrzebowanie w takiej szkole i w tym momencie na pewno się nad tym pochylimy, po prostu. Natomiast - to jest taka prośba – nie widzę żadnych przeszkód, żadnego problemu, natomiast żaden dyrektor akurat w tej sprawie nie zwracał się do ratusza, ani do Wiceprezydenta Siemiątkowskiego. A teraz w kontekście informacji. I tak - Komunikacja Miejska Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzenia nr 4513/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 września 2018 roku w sprawie wniesienia do spółki Komunikacja Miejska Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci prawa własności sześciu sztuk autobusów Solaris Urbino, dwanaście hybryd, będących własnością Gminy Miasto Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 18/ZW/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 4 września 2018 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 8.160.000 złotych poprzez ustanowienie 16.320 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładami niepieniężnymi (aportami) w postaci prawa własności sześciu sztuk autobusów Solaris Urbino, dwanaście hybryd, wraz z narzędziami specjalistycznymi, przyrządami kontrolno-pomiarowymi i programami niezbędnymi do wykonywania prac obsługowo-naprawczych zespołu autobusów będących własnością Gminy Miasto Płock. Punkt drugi - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzenia nr 4526/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wniesienia do spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 27/ZW/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 września 2018 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 4.000.000 złotych poprzez ustanowienie 4.000 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 4.000.000 złotych pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2018 rok, zadanie nr 04/WNW/I/G – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z o.o. Punkt trzeci – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzenia nr 4540/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 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 15/ZW/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 11 września 2018 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 953.600 złotych poprzez ustanowienie 9.536 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 953.600 złotych pochodzącym ze środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Płocka na 2018 rok, zadanie nr 11/WNW/I/G – Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. Punkt czwarty - Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock S.A. W wykonaniu zarządzenia nr 4545/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wniesienia do spółki Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 21/WZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzoną za numerem repertorium A 5254/2018 w dniu 12 września 2018 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.000.000 złotych w drodze emisji 10.000 nowych akcji imiennych z serii Z o numerach od numeru Z-203389 do numeru Z-213388 o wartości nominalnej 100 złotych każda akcja, skierowanych do akcjonariusza Gminy Miasto Płock, któremu przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Akcje z serii Z o numerach od numeru Z-203389 do numeru Z-213388 w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2018 rok, zadanie nr 09/WNW/I/G – Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna, za co akcjonariusz spółki Gmina Miasto Płock objął 10.000 akcji imiennych z serii Z. Punkt piąty - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzenia nr 4544/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wniesienia do spółki pod firmą Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 15/ZW/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2018 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5.500.000 złotych poprzez ustanowienie 11.000 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 5.500.000 złotych pochodzących ze środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Płocka na 2018 rok, zadanie nr 12/WNW/I/G – Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, etap pierwszy, budynek mieszkalny wielorodzinny numer jeden przy ulicy Kleeberga w Płocku. Punkt szósty – Komunikacja Miejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Komunikacja Miejska Płock, oczywiście, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzenia nr 4582/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wniesienia do spółki Komunikacja Miejska Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci prawa własności ośmiu sztuk autobusów Solaris Urbino, osiemnaście hybryd, będących własnością Gminy Miasto Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 20/ZW/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 21 września 2018 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 15.520.000 złotych poprzez ustanowienie 31.040 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładami niepieniężnymi (aportami) w postaci prawa własności ośmiu sztuk autobusów Solaris Urbino, osiemnaście hybryd, wraz z narzędziami specjalistycznymi, przyrządami kontrolno-pomiarowymi i programami niezbędnymi do wykonywania prac obsługowo-naprawczych zespołu autobusów będących własnością Gminy Miasto Płock. Bardzo dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy w „Sprawach różnych” ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, to jest nasza ostatnia sesja przed wyborami ale nie ostatnia w tej kadencji. Przed nami jeszcze zgodnie z planem pracy w listopadzie sesja. Wszystkim Państwu, którzy ubiegają się o mandat życzę powodzenia. (niezrozumiałe głosy z sali) W październiku, tak jest, w październiku ale już po wyborach. Przepraszam, w październiku, tak jest, prostuję.(...)”
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	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady LI Sesji Rady Miasta Płocka.
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