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

ODBYTEJ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 10.10, a zakończyła o godz. 12.25.
Obrady Sesji są nagrywane.

Stan Radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecnych - 0
Osób zaproszonych - 167
Obecnych - 85
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 1

Otwarcia  obrad  LIII  Sesji  Rady  Miasta  Płocka  dokonał  Pan  Artur  Jaroszewski
Przewodniczący Rady Miasta Płocka. 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Na wstępie
przepraszam serdecznie za krótkie spóźnienie. Dzisiaj są okoliczności troszeczkę dla mnie
nadzwyczajne o których chyba Państwo już wiecie.”

Przewodniczący Rady Miasta Płocka powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji.

Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco:  
1) Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wręczenie medali „Zasłużony dla Płocka”:

• Panu Enkhbaatarowi Dambadarjaa,
• Panu Markowi Naworskiemu,
• Pani Annie Bramskiej,
• Panu Wiktorowi Bramskiemu.

3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych.
5) Analiza funkcjonowania POKiS-u w 2018 roku w nowej siedzibie i plany na 2019 rok.
6) Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka za lata 2016-2017.
7) Ocena płatnej strefy parkowania. 
8) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2017/18,

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

9) Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka z 27.09.2018 roku.
10)Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

(druk nr 889),
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2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 890),
3. zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011

roku w sprawie  trybu powoływania  członków oraz  organizacji  i  trybu działania
Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 873),

4. przyjęcia  zaktualizowanego  „Programu  ochrony  środowiska  przed  hałasem  dla
miasta Płocka” (druk nr 874),

5. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu konkursowego
pn.: „Licealny akcelerator edukacji” współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020,  Oś
Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i
przedszkolna,  Poddziałanie  10.1.1  Edukacja  ogólna  (w  tym  w  szkołach
zawodowych) (druk nr 875),

6. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu konkursowego
pn.:  „Z  podstawówką  w  świat”  współfinansowanego  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020,  Oś
Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i
przedszkolna,  Poddziałanie  10.1.1  Edukacja  ogólna  (w  tym  w  szkołach
zawodowych) (druk nr 876),

7. uchylenia uchwały Nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku
(druk nr 877),

8. uchylenia uchwały Nr 821/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku
(druk nr 878),

9. uchylenia  uchwały  Nr  488/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z  dnia 31 stycznia
2017 roku (druk nr 879),

10. uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 880),
11. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Młodzieżowej  Rady  Miasta

Płocka (druk nr 881),
12. nadania nazwy ulicy (druk nr 882),
13. nadania nazwy ronda (druk nr 883),
14. nadania nazwy ronda (druk nr 884),
15. nadania nazwy ronda (druk nr 885),
16. nadania nazwy ulicy (druk nr 886),
17. nadania nazwy ulicy (druk nr 887),
18. dopłat  do  czynszu  za  lokale  zrealizowane  w  ramach  budowy  300  mieszkań

czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. (druk nr 888),

19.wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność
Gminy-Miasto Płock, oznaczonych jako działki nr 239/8, 239/10, 239/11, 239/12,
239/13 o łącznej powierzchni 31071 m2  położonych w Płocku przy Placu Celebry
(obręb 4) (druk nr 891).
II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

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

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

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta  Płocka powiedział:  „(…)  Drodzy
Państwo, rozpocznę od części uroczystej ale jeszcze nie tej, którą mamy w porządku
obrad. Pozwolę sobie podejść do mównicy. Szanowni Państwo! Teraz już oficjalnie. Jak
Państwo wiecie wybory zostały zakończone, wybory samorządowe kadencji 2018-2023.
Mamy już oficjalne wyniki, dlatego chciałbym dzisiaj bardzo… Nie słychać mnie podobno,
tak? Powtórzę raz jeszcze. Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych, dlatego
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chciałbym  bardzo,  bardzo  serdecznie  pogratulować  Panu  Prezydentowi  Andrzejowi
Nowakowskiemu reelekcji  na  kolejną  kadencję.  Panie  Prezydencie  dziękuję  w imieniu
rady miasta, gratuluję w imieniu rady miasta, ale przede wszystkim dziękuję i gratuluję
w imieniu mieszkańców Płocka. To jest słuszna decyzja. Dziękuję bardzo. Proszę Pana
Prezydenta o zabranie głosu.”  

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

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący
trochę  zaskoczony jestem,  bo spodziewałem się,  że  to  na  tej  już  pierwszej  sesji  po
reelekcji. Zakładam, że wówczas także będzie czas na szersze podziękowania i dalsze
zobowiązania realizowane, które będą w kolejnej kadencji mojej jako prezydenta i nowej
także rady miasta.  W tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu
Przewodniczącemu, radzie miasta, a także jeszcze raz wszystkim mieszkańcom, którzy
wzięli  udział w wyborach samorządowych. Ta frekwencja rzeczywiście była wyższa niż
cztery lata temu. To bardzo ważne, więc bardzo, bardzo za to dziękuję.”  

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy i
raz jeszcze gratulujemy, Panie Prezydencie.”

   
Ad pkt   2

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „„Szanowni
Państwo! Teraz przed nami punkt drugi, również uroczysty: wręczenie medali „Zasłuży
dla Płocka” czterem osobom. Jak Państwo wiecie, stosowne uchwały Rada Miasta Płocka
podjęła  na  poprzedniej  sesji,  a  dzisiaj  jest  ten  moment,  kiedy  witamy  Państwa
zasłużonych w naszym gronie i chcielibyśmy w symboliczny sposób Państwu podziękować
za  pracę  na  rzecz  miasta  Płocka,  na  rzecz  jego  mieszkańców.  I  tutaj  poprosiłbym
wyjątkowo dzisiaj Pana Prezydenta o przypomnienie sylwetek dzisiaj wyróżnionych.”    

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

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ekscelencjo  Panie
Ambasadorze!  Panie  Przewodniczący!  Państwo  Radni!  Szanowni  Państwo!  Drodzy
Mieszkańcy!  Panie Przewodniczący,  bardzo dziękuję,  że mogę rzeczywiście powiedzieć
kilka zdań o wyjątkowych, zasłużonych dla Płocka osobach. Jest mi szczególnie miło,
ponieważ jako prezydent byłem wnioskodawcą tych tytułów. Państwo Radni zgodzili się,
rzeczywiście  jednogłośnie,  na  poprzedniej  sesji  podjęli  uchwały  o  nadaniu  tytułu
„Zasłużony dla Płocka” czterem, ale tak naprawdę trochę trzem osobom, bo mamy dwa w
jednym.  Jestem  przekonany,  że  tutaj  nie  będę  osobno  –  pozwólcie  Państwo  –
przedstawiał  Pani  Ani  i  Pana  Wiktora  tylko  razem.  Razem,  ponieważ  to  ich  losy
sprowadziły  do  Płocka  w  roku  1944 i  właściwie  od  tego  momentu  pracują  na  rzecz
mieszkańców  Płocka,  zwłaszcza  tych,  najmłodszych  może  nie,  ale  wyjątkowo
uzdolnionych  muzycznie.  Pan  Wiktor  Bramski  ukończył  studia  na  Łotewskim
Konserwatorium Państwowym w Rydze - otrzymał tytuł magistra sztuki. Po przyjeździe
do  Płocka  rozpoczął  pracę  jako  organista  w  płockiej  katedrze.  Natomiast  Pani  Anna
ukończyła  Diecezjalne Studium Organistowskie w roku 1999, a także Wydział Filologii i
Pedagogiki w Wszechnicy Polskiej Szkoła Wyższa w Warszawie. W roku 1998 Państwo
Bramscy założyli  Chór Chłopięcy Pueri Cantores Plocenses, który najpierw działał przy
bazylice katedralnej, a następnie przy Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, natomiast od
2011  roku  jest  odrębną  instytucją  kultury  miasta  Płocka.  Szanowni  Państwo!  Życie
zawodowe Państwa Bramskich to tylko życie zawodowe, ale to jest także ogromna pasja.
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Pasja i  miłość nie  tylko do muzyki  ale  do młodych ludzi  z  którymi dzielą  właśnie tę
wyjątkową pasję a która skupia się właśnie w chórze Pueri et Puellae Cantores Plocenses.
Celem chóru jest kształtowanie oraz rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań,
talentów muzycznych, uzdolnień artystycznych, rozwijanie a także zaspakajanie potrzeb
muzycznych,  upowszechnianie  muzyki,  rozwój  kultury,  pozyskiwanie  oraz
przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia
jej  wartości.  Te  wszystkie  cele  są  realizowane  już  od  dwudziestu  lat  przez  Państwa
Bramskich z ogromnym sukcesem. Wychowali kilka pokoleń młodych ludzi. Powiedziałem
dobre słowo: wychowali, nie tylko pod względem artystycznym, muzycznym, ale bardzo
często współpracując z rodzicami, organizując czas młodym ludziom wspierali rodziców
właśnie w wychowaniu tych pokoleń młodych, wrażliwych ludzi. Tej edukacji artystycznej
o której powiedziałem, muzycznej zawsze towarzyszy proces wychowawczy, polegający
na  kształtowaniu  postaw  i  różnych  umiejętności:  współpracy  w  grupie,  ale  także
wpajaniu  młodym  chórzystom  wartości   takich  jak:  wrażliwość,  odpowiedzialność,
wewnętrzna  dyscyplina,  punktualność,  koleżeńskość,  bezinteresowność,  ale  także
tolerancja,  szacunek  dla  drugiego  człowieka,  poczucie  własnej  wartości.  Do  dzisiaj
pamiętam  moje  zaskoczenie  jak  pływając  ze  swoimi  dziećmi  w  basenie  spotkałem
Wiktora i  Panią Anię Bramską właśnie z chórzystami z którymi także… których także
zabierali po prostu na nasz basen, nie wspominając o wielu wyjazdach w góry czy też w
Polskę.  Szanowni  Państwo! To bardzo trudna i  ciągła  praca,  gdyż przecież uczestnicy
chóru dorastają, wyjeżdżają do innych miast na studia a edukację trzeba rozpoczynać od
nowa z najmłodszymi i również ich kształtować. Osiągnięcia artystyczne chóru w Polsce i
za granicą można długo wymieniać. To także bez wątpienia sukces Państwa Bramskich,
którzy są jednymi z najfantastyczniejszych ambasadorów Płocka na świecie, nie tylko w
Polsce,  nie  tylko  w  Europie  ale  właśnie  na  świecie.  Chór  brał  i  bierze  udział  w
międzynarodowych konkursach chórów i  festiwalach,  a także koncertuje w kraju i  za
granicą, między innymi we Włoszech na placu św. Piotra i  w Watykanie, na Litwie w
Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie w Wilnie, we Francji w Lourdes, na
Łotwie w Katedrze Ryskiej, w Niemczech trzykrotnie, na Ukrainie, w Szwajcarii, Holandii,
Belgii,  w Czechach, Słowacji, Hiszpanii, Anglii,  Rosji, Brazylii,  Izraelu, Chorwacji. Tych
krajów jest bardzo, bardzo wiele. Jeszcze pewnie kilku nie wymieniłem, typu Indonezja.
Natomiast,  Szanowni  Państwo,  ten sam chór  w bardzo wyjątkowy sposób koncertuje
także w naszej katedrze. Mieszkańcy Płocka mają okazję słuchać naszego chóru, tego
samego chóru, który koncertuje w największych salach koncertowych w Europie i  na
świecie. A ostatnio miałem okazję, ogromną przyjemność także obserwować jak wręcz
mdlejąc dzieci  śpiewały dla  seniorów przy okazji  kolejnego z koncertów na 100-lecie
odzyskania  niepodległości  w  Szkole  Podstawowej  nr  3  dla  pełnej  sali  mieszkańców
Płocka, która niewiele miała nic wspólnego z salą koncertową a dużo z salą gimnastyczną
trochę zbyt duszną więc dzieci  mdlały,  ale śpiewały właśnie dla  mieszkańców Płocka.
Bardzo,  bardzo  za  to  dziękuję.  Chór  współpracuje  z  Filharmonią  Narodową,  Operą
Narodową w Warszawie  a także z  Płocką Orkiestrą  Symfoniczną organizując  wspólne
przedsięwzięcia.  Tak  jak  powiedziałem zdobywał  najwyższe  laury  w  konkursach  i  na
festiwalach w Polsce i na świecie - Grand Prix w Chorwacji, siedemnaście złotych medali
między  innymi  w  Chinach,  Włoszech,  Chorwacji,  na  różnego  rodzaju  olimpiadach  i
konkursach chóralnych, dwanaście srebrnych medali, nagrody jurorów, nagrodę Ministra
Edukacji  Narodowej  i  Sportu,  nagrodę  Ministra  Kultury,  a  także  specjalną  Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr. Państwo Bramscy są także wraz z chórem organizatorami
dwóch imprez cyklicznych od wielu, wielu lat: „Międzynarodowego Festiwalu Płockie Dni
Muzyki  Chóralnej”  już  po  raz  szesnasty  oraz  „Międzynarodowego  Festiwalu  Płockie
Koncerty  Organowe”,  na  które  zapraszają  wybitnych  artystów oraz  zespoły  z  kraju  i
zagranicy.  Także  organizując  te  festiwale  Państwo  Bramscy  promują  nasze  miasto  i
Polskę. Szanowni Państwo! Państwo Bramscy uzyskali już Tytuł Płocczanina w roku 2000
a także  nagrodę prezydenta  Płocka za  osiągnięcia  w dziedzinie  twórczości  i  edukacji
artystycznej  -  w  2002  roku  dla  Państwa  Bramskich,  w 2008  dla  chóru.  Jeszcze  raz
powtórzę – trudno wymieniać wszystkie osiągnięcia chóru przez te dwadzieścia lat ale z
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całą pewnością można powiedzieć, że w sposób fantastyczny Państwo Bramscy łączą tę
edukację muzyczną, artystyczną z wychowaniem kolejnych pokoleń młodych płocczan,
których ja z radością mogę także obserwować jak wzrastają razem z chórem, jak tworzą
niesamowitą, piękną wspólnotę. Wracają często później do chóru koncertując już jako
soliści  często  podczas  koncertów  chociażby  w  naszej  katedrze.  Bez  wątpienia  te
wszystkie działania Państwa Bramskich sprawiły, że radni jednogłośnie wyróżnili Państwa
medalem „Zasłużony dla Płocka”. Zapraszam Pana Przewodniczącego. Najpierw wręczymy
Państwu a później dalej, dobrze.”

Uroczystość  wręczenia  medali  „Zasłużony  dla  Płocka”  Państwu  Annie  i  Wiktorowi
Bramskim. 

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział:  „Dziękujemy bardzo.
Szanowni Państwo! Kolejną osobą, która uzyskała tytuł „Zasłużony dla Płocka” i medal
„Zasłużony  dla  Płocka”  jest  Enkhbaatar  Dambadarjaa.  Panie  Ambasadorze!  Szanowni
Państwo!  Panie  Przewodniczący!  Jest  mi  niezmiernie  miło  także  w  tym  momencie
powiedzieć, że jest to wyjątkowa postać która - podobnie jak Państwo Bramscy - przed
dwudziestu lat także przybyła do Płocka. Przybyła do Płocka z dalekiej Mongolii i tutaj od
wielu,  wielu  lat  razem również  z  małżonką  prowadzi  swoją  praktykę  zawodową.  Są
lekarzami i służą mieszkańcom Płocka. Ale także, Szanowni Państwo, łączy ich pewna
pasja. Pasja połączyła Państwa Bramskich, równie Enkhe i Jego żonę połączyła pasja,
tym razem sportowa, pasja do koszykówki.  Enkhbaatar  od wielu lat  działa  w Płocku
właśnie na rzecz rozwoju i promocji dyscypliny sportowej, która w Płocku nie jest tak
popularna jak piłka ręczna, ale dzięki Enkhe rzeczywiście zyskała na popularności. Enkhe
założył razem ze swoimi przyjaciółmi klub sportowy MON-POL, łącząc z jednej strony
swoją pasję z miłością do Polski. Klub w samej nazwie zawiera bowiem elementy Mongolii
i Polski. Od już ponad dziesięciu lat rywalizuje na niwie sportowej z sukcesami, także
będąc  ambasadorem  Płocka.  Dzisiaj  zawodniczki  MON-POL  rywalizują  w  pierwszej
centralnej  lidze  kobiet  a  więc  na  zapleczu  ekstraklasy  koszykarskiej  ligi  kobiet.  Pan
Dambadarjaa  przez  kilkanaście  lat  jako  społecznik  rozsławia  właśnie  Płock  na  arenie
ogólnopolskiej, międzynarodowej. Jest dumnym obywatelem nie tylko Mongolii, ale także
naszego miasta.  To dzięki  niemu o Płocku mogli  usłyszeć również obywatele dalekiej
Mongolii.  To  z  inicjatywy  Enkhe  doszło  do  podpisania  porozumienia.  Na  mocy  tego
porozumienia miasto Bayanzurkh w Mongolii zostało naszym miastem partnerskim. Nie
tylko wobec tego w Chinach w dalekim Huai’an ale także w Mongolii  mamy naszych
partnerów. Cieszymy się z tej współpracy na niwie przede wszystkim sportowej, ale także
samorządowej.  Wiceprezydent  Roman  Siemiątkowski,  ale  także  Wiceprzewodniczący
Wojciech  Hetkowski  mieli  okazję  być  w  Mongolii.  My  co  roku  gościmy  również
przedstawicieli  Bayanzurkh  w  Płocku,  najczęściej  podczas  naszego  święta  -  podczas
Pikniku Europejskiego. Kilkukrotnie przedstawiciele  Bayanzurkh odwiedzali nasze miasto.
Utrzymuje więc kontakty partnerskie, zwłaszcza na niwie sportowej. Bez wątpienia Enkhe
jest obywatelem, który dzięki temu, że jest takim ambasadorem Płocka, koszykówki, ale
także  Polski  zasługuje  na  ten  medal  „Zasłużony  dla  Płocka”,  który  rada  miasta
jednogłośnie przyznała uchwałą. Zapraszamy bardzo serdecznie.”   

Uroczystość  wręczenia   medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Enkhbaatarowi
Dambadarjaa.

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! I
czwartą postacią,  która dzisiaj  otrzyma medal  „Zasłużony dla Płocka”  jest Pan Marek
Naworski. Jest mi również niezmiernie miło być wnioskodawcą tego medalu, ale także
przedstawiać  postać  Pana Prezesa  -  powiem to  w ten sposób -  Marka Naworskiego,
bowiem od praktycznie ćwierć wieku nazwisko Marek Naworski było związane z właśnie
słowem  prezes,  prezes  Wodociągów  Płockich.  Ale  to  nie  tylko  Prezes  Wodociągów
Płockich,  ale  także  wyjątkowy  człowiek,  który  nie  przybył  do  Płocka  ani  z  dalekiej

5



Mongolii,  czy  z  Ukrainy,  ale  urodził  się  w  Ciechanowie,  niedaleko.  Ukończył  studia
magisterskie w roku 1974, studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii
Sanitarnej i Wodnej. Zawodowo wówczas związał się z Płockiem od roku 1974 a od 1979
do 2018 zapewne ku ogromnemu żalowi wszystkich pracowników Wodociągów Płockich
był  właśnie,  zakończył  wczesną  współpracę.  Nieprzerwanie  pracował  w  Wodociągach
Płockich  w  spółce,  najpierw  w  firmie  a  później  w  spółce,  uczestnicząc  w  kolejnych
etapach przekształcania firmy, począwszy od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
przez  zakład  budżetowy  do  obecnie  funkcjonującej  spółki  z  ograniczoną
odpowiedzialnością,  której  był  pierwszym  i  przez  wiele,  wiele,  wiele  lat  jedynym
prezesem.  Zmieniali  się,  Szanowni  Państwo,  prezydenci,  zmieniali  się  wiceprezesi,
natomiast  prezes  nieprzerwanie  trwał  rozwijając  Wodociągi,  dbając  o  jakość  usług
świadczonych  przez  Wodociągi  dla  mieszkańców  Płocka,  współtworząc  także  obecny
bardzo dobry wizerunek spółki. To prawie 40 lat pracy w Wodociągach, pracy na rzecz
mieszkańców  Płocka,  gdzie  to  bardzo  rzetelne  wypełnianie  zawodowych  obowiązków
sprawiło, że spółka rzeczywiście rozwijała się w sposób bardzo profesjonalny. Było to
efektem profesjonalizmu w zarządzaniu i  zaangażowania Prezesa Marka Naworskiego.
Już  w  2013  roku  Wodociągi  Płockie  znalazły  się  wśród  laureatów  rankingu  redakcji
dziennika  gospodarczego  „Puls  Biznesu”  skupiającym  najbardziej  dynamicznie
rozwijające  się  małe  i  średnie  przedsiębiorstwa.  Otrzymały  wówczas  tytuł  „Gazele
Biznesu”  –  wyróżnienie  odzwierciedlające  dobrą  reputację  i  wiarygodność  oraz
dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Pan Marek Naworski, Pan Prezes Marek Naworski,
doprowadził  do  dokonania  przez  spółkę  szeregu  modernizacji  obiektów  „Wodociągów
Płockich”  a  także  do  osiągnięcia  standardów  w  zakresie  jakości  wody  pitnej,
potwierdzanych  bardzo  często  akredytacjami  działalności  Laboratorium  Polskiego
Centrum Akredytacji.  W 2017 roku dzięki  dążeniom Pana Marka Naworskiego  spółka
została  sklasyfikowana  na  4.  miejscu  w  Ogólnopolskim  Rankingu  Najlepszych
Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji prowadzonym przez redakcję Strefy Gospodarki
Biznes  Magazynu.  Uzyskanie  tej  wysokiej  lokaty  było  wynikiem realizowanej  polityki
finansowej  i  personalnej  spółki,  perfekcyjnemu  prowadzeniu  projektów  unijnych,  jak
również udziału spółki  w życiu lokalnej społeczności.  Realizując działania w oparciu o
doskonalone  na  bieżąco  procedury  jakości  Pan  Marek  Naworski  przyczynił  się  do
stworzenia  służącego  mieszkańcom  Płocka  innowacyjnego  przedsiębiorstwa
wodociągowo–kanalizacyjnego.  Szanowni  Państwo,  przez  osiem  lat  miałem  ogromną
przyjemność,  mogę  powiedzieć  wręcz  zaszczyt  współpracować  z  Panem  Prezesem
Markiem Naworskim jako prezydent miasta. Muszę powiedzieć, że realizowane w tych
latach przedsięwzięcia, projekty przez spółkę Wodociągi Płockie były, jak Państwo Radni
doskonale  wiedzą,  ale  nie  wszyscy  być  może  mieszkańcy,  były  właściwie  na  skalę
niespotykaną do tej pory. Kiedy zostałem prezydentem właściwie bardzo szybko po kilku
miesiącach  Pan  Prezes  Marek  Naworski  przyszedł  do  mnie  z  ogromnymi  mapami  i
planszami,  i  dokumentami,  i  powiedział:  Panie  Prezydencie,  my  będziemy  musieli
zrealizować  projekt,  który  wart  jest  kilkaset  milionów  złotych  –  projekt  rozdziału
kanalizacji. Całe szczęście, że nie powiedział, że ani w ciągu jednego roku ani jednej
kadencji.  Powiedział:  spokojnie,  podzielimy  to  na  etapy,  najpierw  zbudujemy  taką
potężną  wierzę  w  głąb  ziemi,  która  będzie  przepompownią,  która  będzie
przepompowywać  wodę  deszczową  z  całego  miasta  do  Wisły,  ale  później  całą  sieć
kanałów, sieć kanalizacji deszczowej i to jeszcze, żeby Pan Prezydent się nie martwił,
zdobędziemy na to pieniądze unijne, przynajmniej w jakimś stopniu, ale resztę będziemy
musieli  z  własnych  środków,  z  pieniędzy  budżetowych  realizować.  I  tak  rzeczywiście
realizujemy ten potężny projekt, który sprawia, że w Płocku możemy żyć w końcu w
sposób dużo bardziej komfortowy dbając także jednocześnie o jakość środowiska. Za to
w sposób szczególny jako prezydent miasta chciałbym podziękować, bo choć nie zawsze
były to łatwe rozmowy, bo wiadomo zawsze jak się skarbnik włączał w te rozmowy to
było trudniej, ale zawsze dochodziliśmy do kompromisu i Wodociągi bardzo często brały
na siebie działania związane z jednej strony rzeczywiście z rozdziałem kanalizacji ale z
drugiej strony także później z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników, czy budową
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infrastruktury,  która  towarzyszyła  realizacji  tych  projektów.  Za  to  chciałbym  bardzo
serdecznie  podziękować  bo  wiem,  że  mało  w  kraju,  w  Polsce  jest  tego  rodzaju
wodociągów,  które  nie  tylko  w  sposób  bardzo  profesjonalny,  odpowiedzialny,
zaangażowany dbają o jakość usług, czyli  dostarczanej wody do mieszkań, ale także
odprowadzanie  ścieków,  ale  tutaj  w tym przypadku  także  mają  tak  ogromny zakres
działań  i  projektów  inwestycyjnych.  Bardzo  za  to  dziękuję,  bo  to  rzeczywiście  był
ogromny wysiłek z jednej strony Pana Prezesa, ale także wszystkich pracowników spółki.
Szanowni Państwo! Bardzo ważne, że – tu już chciałbym dodać – obowiązki zawodowe
nigdy nie przesłoniły jednak Panu Naworskiemu potrzeb innych, szczególnie chorych i
niepełnosprawnych.  Od  kilkunastu  lat,  bez  rozgłosu,  finansowo  i  rzeczowo  wspiera
stowarzyszenia,  organizacje  charytatywne,  „Hospicjum  Płockie”.  Corocznie  ofiarowuje
pomoc  w  imprezie  organizowanej  przez  Krajowe  Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Dzieci
Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom”. Pomaga dzieciom i młodzieży znajdującej się w
trudnej  sytuacji  materialnej  spełniać  marzenia  chociażby  o  wyjeździe  podczas  ferii
zimowych  czy  letnich.  Wspiera  organizację  pobytu  Polaków  z  Białorusi.  Organizuje
świąteczne  paczki  żywnościowe.  Udziela  wsparcia  także  rzeczowego  najbardziej
potrzebującym. Dzięki ofiarności Pana Naworskiego zorganizowano bal absolwentów dla
podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w latach 2015-2016.
Także  wspierał  zakup  sprzętu  rehabilitacyjnego  z  przeznaczeniem  dla  Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem. Za zasługi i niesienie pomocy Pan Marek Naworski w
2002 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi a w 2011 roku Medalem Złotym
za Długoletnią Służbę za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z
pracy zawodowej. Bez wątpienia nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” jest wyrazem
uznania  dla  Pana  Marka  Naworskiego  za  wieloletni  wkład  w  rozwój  miasta  oraz
zaangażowanie społeczne na rzecz mieszkańców Płocka. Panie Prezesie bardzo, bardzo
dziękuję.” 

Uroczystość wręczenia  medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Markowi Naworskiemu. 

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo, teraz chciałbym prosić o zabranie głosu Państwa wyróżnionych. Zapraszam do
mównicy. To jest też ten moment, kiedy taki mamy zwyczaj. Proszę Państwa bardzo.”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Annie
Bramskiej. 

Pani Anna Bramska powiedziała: „Czujemy się zaszczyceni. Bardzo dziękujemy radzie
miasta, dziękujemy Panu Prezydentowi i zapraszam na koncert 11 listopada do katedry
na godzinę 19.00.”   

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ślicznie
dziękujemy. Proszę bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Enkhbaatarowi Dambadarjaa. 

Pan Enkhbaatar Dambadarjaa powiedział: „Dziękuję bardzo Państwu za taką nagrodę.
I  to  jest  dzień  takiego  mojego  życia  taki...  Bardzo,  bardzo  dziękuję.  I  jeszcze  też
zapraszamy na dzisiaj, moje dziewczyny jak grają, sobota na 19.00 na mecz. Dziękuję
bardzo Państwu.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ślicznie
dziękujemy. Pan Prezes ma trudne zadanie, bo nie wiem gdzie nas zaprosi.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Markowi
Naworskiemu. 

Pan  Marek  Naworski  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Panie
Prezydencie! Panie Ambasadorze! Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to wyróżnienie.
Jest ono dla mnie szczególne również dlatego, że nie jestem płocczaninem z urodzenia
tak jak Pan Prezydent… zresztą jak i inni laureaci pozostali. Tak się złożyło, że po studiach
w Warszawie w 1974 roku – zamierzchła przeszłość – trafiłem do Płocka. Miało być na
parę lat, a zostałem na całe życie. I rzeczywiście czterdzieści lat pracy dla tego miasta
dało  mi  niepowtarzalną,  nie  każdemu  chyba  daną  możliwość,  okazję  patrzeć  i
uczestniczyć  w  rozwoju  miasta  i  w  rozwoju  przedsiębiorstwa.  Jeżeli  mogłem dołożyć
swoją cegiełkę to tego rozwoju to jestem bardzo usatysfakcjonowany. Bardzo dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Drodzy
Państwo,  raz  jeszcze  w  imieniu  rady  miasta  i  mieszkańców  serdecznie  gratuluję,
serdecznie  dziękuję.  Teraz  mamy  taki  zwyczaj,  że  zostajecie  Państwo  porwani  na
skromny  poczęstunek  przez  Pana  Prezydenta.  Serdecznie  dziękujemy.  Serdecznie
gratulujemy raz jeszcze. Przepraszam bardzo, jeszcze bardzo Państwa proszę o zostanie.
Mam sygnał, że Pan Ambasador chciałby zabrać głos. Proszę bardzo Panie Ambasadorze.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Bataa
Nemekh Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Mongolii w Polsce. 

Pan  Bataa  Nemekh  Ambasador  Nadzwyczajny  i  Pełnomocny  Mongolii  w  Polsce
powiedział  (tłumaczenie):  „Ja  chciałem  tak  krótko  wypowiedzenie  Państwu  wskazać.
Teraz  w  Polsce  się  odbywały  wybory  samorządowe  i  dzisiaj  jestem  zaszczycony,  że
zaproszony  jestem  na  to  pierwsze  posiedzenie  rady  miasta.  Tak  że  Państwu  za
zaproszenie dziękuję. Jestem bardzo dumny i jesteśmy bardzo zadowoleni,  że w dniu
dzisiejszym  obywatele  zasłużeni  dla  miasta  Płocka  odbierali  takie  piękne  nagrody  i
między  nimi to  jest  nasz rodak Mongoł Enkhbaatar też otrzymał piękną nagrodę i  w
związku z tym również Pan Ambasador jest bardzo zaszczycony. Jestem gotowy również
do rozwoju i współpracy między Polską i Monoglią, w szczególności między miastem Płock
i  Bayanzurkh ze stolicą Mongolii  i  jako ambasador wszelkie swoje siły  dołączę do tej
współpracy.  Jeszcze  raz  chciałem  powiedzieć  bardzo  dziękuję  za  zaproszenie  Panu
Prezydentowi Miasta,  również  Panu Marszałkowi za  ten  piękny  dzień  i  wszystkiego
dobrego dla Państwa na dalszą pracę Państwa. Dziękuję bardzo.”        

Dziękujemy  bardzo  Panu  Ambasadorowi  za  zaszczyt  wizyty  w  Płocku.  Serdecznie
dziękujemy wszystkim Państwu.  I  teraz  zapraszam Państwa na skromny poczęstunek
przy udziale Pana Prezydenta. Serdecznie Państwu dziękujemy i gratulujemy.”

Ad pkt 3

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo! Teraz przechodzimy już do roboczej części naszej sesji. Zaczniemy tą część od
uporządkowania... Może tak – najpierw wybierzemy Komisję Uchwał i Wniosków a później
przedstawię Państwu propozycję zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji. Punkt trzeci:
wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę o zgłaszanie kandydatur.”

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

W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w zaproponowanym
składzie (za–21, przeciw-0, wstrzymujących-0).

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Jednogłośnie
wybraliśmy Komisję  Uchwał  i  Wniosków.  Zapraszam Państwa do stołu prezydialnego po
naszej lewej stronie. Dziękuję bardzo. Gdy w międzyczasie będzie mieć Państwo podpinane
mikrofony, przepinane mikrofony, pragnę Państwa poinformować, właściwie przypomnieć,
ponieważ Państwo macie to również na swoich tabletach, iż wpłynął od Pana Prezydenta
wniosek o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o projekt uchwały pomieszczony na
druku  numer  893  w  sprawie  zmiany  uchwały  w sprawie  przekazania  do  zaopiniowania
organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
druk numer 893. Chciałbym, żebyśmy przegłosowali wprowadzenie tego dokumentu jako
ostatniego punktu części uchwałowej czyli jako punktu 20, druk 893. Gdy będę miał sygnał,
że  jesteście  Państwo  podpięci,  proszę  o  taki  sygnał,  wówczas  poddam pod  głosowanie
zmianę  porządku  obrad.  Pani  Radna  Barbara  chciała  zabrać  głos?  A  nie,  przepraszam,
przepraszam, pojawiła mi się ikonka Pani Basiu ale to chyba niechcący. Nie, to jest w trakcie
podpinania. Dobrze, dobrze, spokojnie to nie Pani, to przepinanie. Dobrze, czekamy. To są
komunikaty,  które  wysyła  system do  mnie,  troszkę  mylne.  Jesteśmy gotowi.  Szanowni
Państwo, poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad druku numer 893 jako
punkt 20. Kto z Państwa Radnych jest za, przeciw bądź wstrzymuje się proszę o stosowne
zagłosowanie. Na pulpitach mamy trzy możliwości. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie
wyników. Jednogłośnie przy 23 głosach na tak wprowadziliśmy do porządku obrad tejże
uchwały na druku numer 893. Dziękuję Państwu bardzo.”
(pismo dot. wprowadzenia projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 893 do porządku
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)

Ad pkt   4  

Materiał:  Ocena  realizacji  uchwały  Rady  Miasta  Płocka  o  wspieraniu  działalności  szkół
wyższych załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I przechodzimy
teraz,  Szanowni  Państwo, do punktu czwartego:  Oocena realizacji  uchwały Rady Miasta
Płocka w sprawie  działalności  szkół  wyższych.  Pisemny materiał  wszyscy Państwo Radni
otrzymali.  Czy  Pan  Prezydent  chciałby  zabrać  głos?  Nie.  Mamy  zaproszonych  gości  na
dzisiejszą  sesji,  przedstawicieli  wszystkich  płockich  wyższych  uczelni.  Czy  może  ktoś  z
Państwa chciałby jako pierwszy zabrać głos czy może ktoś z Państwa Radnych? Nie widzę na
razie w ogóle zgłoszeń ze strony Państwa Radnych. W takim razie czy Państwo Szanowni
zaproszeni goście, Państwo Rektorzy chcieliby zabrać głos? Pani Rektor również, przepraszam
bardzo, Państwo Rektorzy. Pan Profesor Janusz Zieliński, proszę bardzo.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu  prof. dr
hab. inż. Januszowi Zielińskiemu Prorektorowi Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. 

Pan prof. dr hab. inż.  Janusz Zieliński  Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Pozwólcie Państwo,
że ponieważ zbliża się koniec kadencji złożyć z tego miejsca Państwu Radnym, zarządowi
miasta  Płocka ogromne podziękowania  za Państwa zrozumienie  i  życzliwość dla  potrzeb

9



szkolnictwa  wyższego  w  Płocku.  To  podziękowania,  a  teraz  gratulacje.  Gratuluję  nowo
wybranym radnym na kolejną kadencję, tym którzy będą kontynuować swoją pracę na rzecz
miasta  i  tym,  którzy  zaczynają  tą  jakże  odpowiedzialną  pracę.  Gratuluję  również  Panu
Prezydentowi  Andrzejowi  Nowakowskiemu.  Szanowni  Państwo!  Sądzę,  że  w  najbliższej
kadencji tej nowej również i Wysoka Rada, i zarząd miasta będą z niekłamaną życzliwością
wspierać rozwój wyższych uczelni,  tym bardziej że ta kadencja zbiega się, jak Państwo
wiecie,  z  wprowadzaniem nowej  ustawy  o  szkolnictwie  wyższym i  nauce,  która  będzie
determinować  wszelkie  postępowania  i  poczynania  naszych  uczelni,  niezależnie  od  ich
rodzaju  i  typu.  Szanowni  Państwo!  Będąc  w  tej  formule  jaka  została  tutaj  wcześniej
zaproponowana pozwólcie, że zaproszę wszystkich Państwa na dwa jakież różne wydarzenia
w Politechnice w najbliższym czasie, bowiem 7 listopada Międzynarodowe Forum Budowlane
-  tych,  którzy  się  tym  interesują  zapraszam -  zaś  6  grudnia  jak  co  roku  samorządy
studentów organizują w auli Politechniki koncert charytatywny, otwarty. Jest to bardzo dobre,
godne polecenia wydarzenie, zawsze z obecnością znanych artystów. Zapraszam serdecznie.
Jeszcze raz dziękuję i polecamy się wszyscy jak tutaj jesteśmy Państwu godnej i życzliwej
uwadze. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Serdecznie
dziękujemy Panu Rektorowi. Czy ktoś z Państwa zaproszonych gości? Proszę bardzo, Pani
Rektor Anna Nowacka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani dr Annie
Nowackiej Prorektor ds. nauki i rozwoju w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

Pani  dr  Anna  Nowacka  Prorektor  ds.  nauki  i  rozwoju  w  Państwowej  Wyższej  Szkole
Zawodowej  w  Płocku  powiedziała:  „Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Panowie
Prezydenci!  Szanowni  Państwo  Radni!  W  imieniu  władz  uczelni  oraz  całej  społeczności
akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku chciałabym bardzo serdecznie
podziękować  za  wsparcie,  które  uczelnia  otrzymała  w  bieżącym  roku.  To  wsparcie
obejmowało wiele imprez,  zarówno i  studenckich – to był Festiwal  Piosenki  Studenckiej
Katorga, ale również „Dyplom dla Płocka”, Juwenalia Płockie, które organizowaliśmy wspólnie
z  Politechniką  Warszawską  Filią  w  Płocku.  Wsparcie  obejmowało  również  poprawę
infrastruktury informatycznej w uczelni. Szczególne podziękowania kieruję również za nową
taką inicjatywę, tu w kierunku Pana, nieobecnego Pana Prezydenta, mianowicie wsparcie
finansowe dla inicjatyw o charakterze naukowych. Tu chodzi mi o projekt granty naukowe.
Tak że jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i liczę na to, że ta współpraca w najbliższym
czasie będzie równie dobrze się układała. Dziękuję.”                

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo. Czy ksiądz Rektor chciałby zabrać głos? Zapraszamy. Drodzy Państwo, przedstawiciel
najstarszej płockiej uczelni wyższej.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  ks.  mgr.
Andrzejowi Pieńdykowi Prorektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.   

ks.  mgr  Andrzej  Pieńdyk Prorektor  Wyższego  Seminarium  Duchownego  w  Płocku
powiedział: „Chciałbym w imieniu Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku podziękować
za wsparcie jakie uzyskaliśmy w tym roku. Przede wszystkim tutaj były dwie takie inicjatywy.
Pierwsza to sympozjum naukowe. Dziękujemy za to wsparcie finansowe. I druga akcja to
przyznanie dyplomu naszemu studentowi, absolwentowi dla najlepszej pracy magisterskiej.
Dziękujemy bardzo serdecznie za tą współpracę i liczymy na tą współpracę, że ona będzie
układała się jak najlepiej. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
również bardzo serdecznie. Nie jestem pewny, nie widzę na sali Pana profesora Zbigniewa
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Kruszewskiego. Może tradycyjnie usiadł z tyłu. Nie widzę. Czy jest może ktoś inny ze Szkoły
Wyższej im. Włodkowica na sali? Nie widzę. Szanowni Państwo czy ktoś jeszcze z Państwa
chciałby  zabrać  głos  w  tym  momencie  w  tym  punkcie?  Nie  widzę.  Zatem  serdecznie
dziękujemy Państwu za to, że jesteście. Szkoły wyższe to bardzo, bardzo ważny element
miastotwórczy. Rozwój wyższych, wszystkich wyższych uczelni płockich leży nam na sercu.
Tak jak tylko będziemy mogli  będziemy Państwa na pewno wspierać. Chociaż tutaj,  jak
Państwo wiecie, również możliwości ustawowe mamy mocno ograniczone, ale jesteście dla
nas naprawdę bardzo, bardzo ważni, Wy, kadra i studenci. Serdecznie dziękujemy i liczymy
na wspólną dalszą, bardzo dobrą dla miasta i mieszkańców współpracę. Dziękujemy Państwu
bardzo. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie materiał pisemny, który otrzymaliśmy,
czyli: ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych.
Poddaję  pod głosowanie  ten materiał.  Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie  poprzez
wybór jednej z trzech możliwości. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie
przy  23 głosach za  na  tak  materiał  został  przyjęty.  Dziękuję  Państwu bardzo,  dziękuję
Państwu za to, że przybyliście dzisiaj do auli. Oczywiście jak tylko macie Państwo wolę i chęć
dalej z  nami przebywać prosimy o to, ale mamy świadomość jak Wasze kalendarze są
ograniczone. Dziękuję raz jeszcze.”  

Ad pkt 5  

Materiał: Analiza funkcjonowania Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 2018 roku w nowej
siedzibie oraz plany na 2019 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty: analiza funkcjonowania POKiS-u w 2018
roku w nowej siedzibie i plany na 2019 rok. Pisemny materiał otrzymaliśmy. Czy ktoś z
Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie
przyjęcie materiału, który otrzymaliśmy. Proszę o pulpity do głosowania a Państwa Radnych
proszę o  zagłosowanie.  Dziękuję  bardzo.  Proszę o  podanie  wyników.  18 na  tak  przy 5
wstrzymujących dokument został przyjęty.” 

Ad pkt 6  

Materiał: Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płocka w latach 2016-
2017 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu.  Punkt szósty: raport  z  wykonania  Programu Ochrony Środowiska  dla
Miasta Płocka za lata 2016-2017. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie tego dokumentu. Proszę o pulpity
do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie
wyników głosowania. Jednogłośnie przy 23 głosach na tak dokument został przyjęty.”      

Ad pkt 7  

Materiał: Ocena Strefy Płatnego Parkowania załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt siódmy:
ocena płatnej strefy parkowania. Pisemny materiał wszyscy Państwo Radni otrzymali. Czy
ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa.”       

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie. 
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Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Panie  Przewodniczący!  Szanowni  Państwo!
Otrzymaliśmy dwa materiały  w tym punkcie.  Jeden jest  dokumentem w PDF drugi  w
PowerPoint i  one troszkę się w moim przekonaniu różnią. Zaraz powiem o co chodzi.
Interesuje mnie zarówno wpływ jak i koszt funkcjonowania płatnej strefy parkowania w
mieście Płocku. I teraz tak, jeśli chodzi o mandaty, czyli opłata dodatkowa – określmy to
w ten sposób – czyli te 50 złotych, które wnosi każda z osób kierująca pojazdem, która
albo przekroczyła czas albo nie wzięła biletu bądź bezpłatnego, bądź płatnego, Państwo
wystawiliście w okresie – i teraz też chciałabym wiedzieć, bo rozumiem że to jest od 1
października, wszystkie rzeczy obowiązujące w tym materiale dotyczą jednego okresu, od
1 października 2017 do 31 lipca 2018 - wystawiliście Państwo 11.594 takie opłaty i tak
793 sztuki zostały unieważnione, czyli mamy łącznie 10.801 sztuk, czyli wpływ z tego
tytułu powinien być 540.050 złotych. I teraz tak – po pierwsze interesuje mnie z jakiego
powodu były anulowane zawiadomienia w ilości 799 sztuk. To jest jedna kwestia. Teraz
jeśli chodzi o tą drugą prezentację – wpływy z płatnej strefy parkowania, w PowerPoint,
przepraszam tylko muszę sobie ją otworzyć, tam jest taka tabela w której Państwo - z
podziałem na miesiące – przedstawiliście jakie są koszty i jakie są wpływy z tytułu płatnej
strefy parkowania i Państwo w tym materiale określiliście łącznie, że na konto MZD do
lipca 2018 roku wpłynął 1.247.548 złotych i 78 groszy. I teraz tak, różni mi się dlaczego
– ponieważ Państwa koszt mniej więcej funkcjonowania teraz w ostatnich miesiącach, bo
na  początku  nie  było  to  pełne  100  tysięcy  złotych,  teraz  jest  ponad  104  tysiące,
natomiast  wpływy  –  sekundkę,  długo  mi  się  otwiera  niestety  ten  materiał,  bo  jest
obszerny – niestety wpływy nie sięgają w ogóle tej kwoty. Czyli gdyby analizować tylko to
co zostało zamieszczone w tym materiale w PowerPoint to nam się de facto, jak by to
określić,  nie  spina  płatna  strefa  parkowania.  Już  zaraz  otwieram.  Coś  jest  nie  tak.
Sekundę. No niestety tu internet nie chodzi zbyt szybko.”

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

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Tak.  Czekam na otwarcie  materiału,  Panie
Przewodniczący.  Transakcje,  które  Państwo  macie,  to  jest  908.377,  natomiast
wykazaliście  łączną  sumę  1.247.548,  czyli  kwota  nam  się  różni.  Sekundę.  O,  jest,
materiał się w końcu otworzył. I przechodzimy do tabeli. To jest strona w PowerPoint –
dane operatora strefy, wartość pobranych opłat w parkomatach od 1 października 2017
do 31 lipca 2018 i za poszczególne miesiące mamy wyszczególnione kwoty. Jest kwota
ogółem 908.377 złotych i 10 groszy. I teraz tak, jak rozumiem jest to kwota brutto, bo to
jest to co płaci klient na bilecie, mieszkaniec. Transakcje płatne w parkomatach również
macie Państwo podzielone na płatność kartą, gotówką, jest dokładnie ta sama kwota 908
tysięcy.  I  teraz  tak,  chcę  Państwa  też  poinformować,  że  więcej  osób  korzysta  z
bezpłatnych tych do 30 minut – jest  to  65 procent,  z  płatnych korzysta 34 procent.
Opłaty  dodatkowe  –  już  o  tym  powiedziałam  –  579.700.  Tylko  teraz  tak  pytanie
zasadnicze – czy Państwo nie popełniliście błędu, bo z tych opłat dodatkowych Państwo
wyszczególniliście całą kwotę 579 tysięcy a nie odjęliście tych biletów anulowanych w
ilości 799 sztuk… 793 sztuki, czyli kwota powinna być nie 579.700 tylko 540.050 złotych.
Proszę w takim razie poinformować nas czy ta kwota nie powinna być zweryfikowana.
Oczywiście  nie  wszystkie  kwoty  zostały  uiszczone.  Jak  rozumiem  będzie  jeszcze
egzekwowana ta kwota. I kolejna tabela – przychody i koszty płatnej strefy parkowania.
Środki przekazane na rachunek MZD to jest 1.247.548. Nie wiem z czego on wynika.
Wartość  faktur  brutto,  które  zapłaciliśmy  do  Komunikacji  to  jest  1.020.941,54  zł.
Tymczasem  tak  jak  Państwu  wcześniej  mówiłam  wychodziło  mi  908.377  jako  nasz
przychód. Gdyby nawet dodać do tego 540 tysięcy to też zupełnie nam nie wychodzi ta
kwota o której mówimy. Czyli proszę w takim razie powiedzieć dlaczego jest różnica w
tych  kwotach,  w  jaki  sposób  Państwo,  z  jakich  powodów  anulujecie  bilety  i  jeszcze
interesuje  mnie  liczba  zdarzeń  według  ulic  w  tym  samym  okresie,  który  Państwo
przedstawiliście. To są dane Straży Miejskiej w Płocku. Otóż w pozycji 21. Stary Rynek
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ilość ujawnionych wykroczeń podaliście Państwo pięćdziesiąt cztery, siedem było pouczeń,
siedemnaście mandatów karnych na łączną kwotę 2.700, z tym że umorzyliście Państwo
trzynaście na Starym Rynku. Proszę mi powiedzieć, bo to jest największa ilość umorzeń,
proszę mi powiedzieć z jakiego powodu były również też umorzenia. I  teraz tak, jak
rozumiem, proszę jeszcze nam to wytłumaczyć, kwota którą uiszczamy do Komunikacji
Miejskiej jako operatora płatnej strefy parkowania miesięcznie to jest ponad 104 tysiące
złotych  i  tam,  rozumiem,  ma wkalkulowane  wszystkie  etaty  Komunikacja  Miejska  na
obsługę płatnej strefy parkowania, natomiast chciałabym wiedzieć jakie mamy jeszcze
dodatkowe koszty, na przykład w MZD, bo dostaliśmy taką informację, że 5 czerwca -
między innymi – 2017 roku utworzono specjalne stanowisko między innymi do obsługi
mandatów i egzekwowania tych należności. I chciałabym wiedzieć, czy dotyczy to tylko
jednej osoby, czy mamy więcej osób zatrudnionych w MZD i w związku z tym chciałabym
wiedzieć jaki jest całkowity koszty obsługi płatnej strefy parkowania a nie tylko tej, która
tkwi  w  Komunikacji,  ponieważ  mamy  jeszcze  dodatkowe  koszty.  Ponadto  proszę  mi
powiedzieć  również  czy  Komunikacja  Miejska  ma  też  wliczone  lokale,  które  są
wynajmowane, jest również w płatnej strefie parkowania w tych 104 tysiącach złotych.
Natomiast co do MZD na pewno ich nie ma w tych 104 w związku z tym chciałabym
wiedzieć jaki jest całkowity koszt. Na razie tyle. Dziękuję.”      

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy
ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Czy Pan
Prezydent czy ktoś z Państwa? Proszę bardzo, Pan Prezydent Roman Siemiątkowski.” 

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

Pan  Roman  Siemiątkowski Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ja
poproszę, żeby do tych wszystkich spraw o których mówiła Pani Radna odniósł się Pan
Jacek Ambroziak, pełnomocnik.”

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

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głosu Panu Jackowi
Ambroziakowi Pełnomocnikowi ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego.  

Pan  Jacek  Ambroziak Pełnomocnik  ds.  Transportu  Publicznego  i  Inżynierii  Ruchu
Drogowego powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Pytania, które zadała
Pani Radna są szczegółowe. Myślę że na większość z nich udzielimy w formie pisemnej,
natomiast tak ogólnie mogę powiedzieć, że przychody i koszty według tabeli z prezentacji
są… Inaczej – środki przekazane przez Komunikację Miejską, związane właśnie z poborem
opłat  dodatkowych  są  wyższe  o  około  200  tysięcy  złotych  względem kosztów,  które
miasto płaci Komunikacji Miejskiej za działanie strefy. Te wszystkie szczegółowe dlaczego
i  tak  dalej,  mówię,  udzielimy  w  formie  pisemnej.  Natomiast  co  chciałem  jeszcze
powiedzieć. Różnica w tych wpływach, o których Pani Radna mówiła, może wynikać z
tego, że od biletów, od tych mandatów, inaczej – zawiadomień o nieuiszczeniu opłaty
albo o przekroczeniu czasu parkowania nie wszyscy regulują od razu ten mandat. Jest
pewna ilość osób, które nie płacą i wtedy Miejski Zarząd Dróg prowadzi postępowanie
egzekucyjne i w związku z tym tych kosztów tutaj, czy tych kwot przekazanych może nie
być.  Bo  ja  mówię  o  tych  kwotach,  które  od  razu  w  biurze  obsługi  strefy  płatnego
parkowania klient, znaczy mieszkaniec, kierowca dostanie powiadomienie o tym, że ma
uiścić i po prostu idzie i tą kwotę uiszcza. Natomiast, mówię, jest część osób, która tych
opłat nie uiszcza i trzeba prowadzić w tych sprawach postępowania administracyjne w
celu ściągnięcia tych pieniążków. Dziękuję.”    
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Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Może prosimy na razie Panie Pełnomocniku zając miejsce w pierwszym rzędzie,
gdyby były kolejne pytania. Proszę bardzo, Pani Radna.”

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

Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy szczerze mówiąc jestem zadziwiona
tym, że Pan Pełnomocnik nie odpowiedział mi na praktycznie żadne moje pytanie. Jeśli
Państwo macie  materiał jesteście za niego odpowiedzialni wprowadzając go do porządku
obrad,  przygotowując  nam  dwa  różne  dokumenty,  to  chciałabym  wiedzieć,  znaczy
chciałabym znać odpowiedzi na podstawowe pytania a ich nie uzyskałam. I naprawdę
dziwię się w takim przypadku czy Państwo jesteście w ogóle przygotowani do omawiania
tego materiału.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja przy okazji
może spytam czy takie  pytania, Panie Pełnomocniku,  padały na komisjach. Bo gdyby
padały na komisjach pewnie miałby Pan czas przygotować...”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Szanowny Panie Przewodniczący!”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja teraz nie
mówię do Pani, Pani Radna, tylko do Pana Pełnomocnika.”

Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Wczoraj… A mogę odpowiedzieć na pytanie,
które Pan zadał?”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Nie było takich
pytań. Proszę Państwa to dla Państwa informacja, którzy...”  

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Przepraszam,  Pani  Przewodnicząca  Komisji
Skarbu może Pani...”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przepraszam
bardzo, ale to ja udzielam głosu. Natomiast, jeżeli… Drodzy Państwo jest taka procedura,
że spotykamy się na komisji i na komisji padają pytania, jeżeli są pytania specjalnie jest
możliwość  przygotowania  ich  dodatkowo  na  sesję.  Przypominam  Państwu,  że  jeżeli
chcecie zabrać głos proszę o przyciśnięcie stosownego przycisku i ja wtedy będę w takiej
kolejności głosu udzielał. Proszę bardzo Pan Pełnomocnik jeszcze.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głosu Panu Jackowi
Ambroziakowi Pełnomocnikowi ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego.  

Pan  Jacek  Ambroziak Pełnomocnik  ds.  Transportu  Publicznego  i  Inżynierii  Ruchu
Drogowego powiedział: „Znaczy, jeśli wrócimy jeszcze do kilku pytań, które Pani Radna
zadała. Gdyby w zwróceniu się rady miasta o tą informację było tylko suche stwierdzenie
ocena strefy płatnego parkowania, tak, więc jakby w tym momencie uszczegółowienie
tego materiału do takiego zakresu jaki Pani Radna by oczekiwała było ciężko, tak, bo
jeżeli byłoby w tym materiale powiedziane, że ma być właśnie ilość etatów, jakie koszty
są w Miejskim Zarządzie Dróg, ile jest osób zatrudnionych w Komunikacji Miejskiej do
obsługi tej strefy to wtedy byśmy te informacje przygotowali. Natomiast, jeśli mówimy o
ocenie strefy płatnej parkowania to rozumiem o tym jak ona działa, tak, czy przyniosła
oczekiwane efekty w postaci uporządkowania przestrzeni w rejonie Starego Miasta, czy
strefa i  stawki  które  w niej  obowiązują powodują to,  że zgodnie,  że tak powiem, ze
sztuką około 20 procent co najmniej powinno być miejsc wolnych, czy jest rotacja. Więc
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jakby my żeśmy zrozumieli to pytanie o tą ocenę strefy płatnego parkowania właśnie pod
tym  kierunkiem,  bo  wprowadzenie  strefy  płatnego  parkowania  nie  miało  na  celu
zarabiania  przez  miasto,  tak.  Miało  na  celu  uporządkowanie  tego  rejonu  miasta  w
stosunku do tego stanu, który był przed wprowadzeniem, czyli mówimy o stanie przed 26
października 2016 roku. W prezentacjach, które Państwo Radni otrzymali, były pokazane
zdjęcia gdzie właśnie można było sobie przypomnieć ten stan jak wyglądały ulice właśnie
tutaj  śródmieścia  i  okolic  przed  wprowadzeniem i  uporządkowaniem właśnie  sposobu
parkowania pojazdów w tym rejonie. Dodatkowymi elementami, które tutaj też w tej
prezentacji były pokazane to powstały parkingi buforowe, tak, które na przykład po tym
jak zostało dobrze zorganizowane parkowanie przed teatrem dramatycznym wcześniej
wchodziło  tam  150  pojazdów,  które  stały  w  sposób  chaotyczny,  po  tym jak  zostały
rozmalowane miejsca postojowe tych pojazdów mieści się ponad 300. I to jest właśnie
największy parking buforowy na którym osoby, które z różnych pewno powodów nie chcą
uiszczać na Starym Mieście opłat za parkowanie pomimo tego jeszcze istniejącego tego
darmowego  okresu  z  którego  można  skorzystać,  mogą  tam  zaparkować,  tak.  Drugi
parking jest na Okrzei. Powstało wiele parkingów prywatnych, na których też część osób,
które pewno tutaj pracuje a może i zamieszkuje trzyma swoje pojazdy. Więc w naszej
ocenie i  w materiale, który został przygotowany uwypukliliśmy właśnie te różnice czy
strefa  działa,  znaczy  zaistniały  te  efekty  o  których  mówiliśmy,  czy  były  jakby
uzasadnienia  jej  wprowadzenia  przed  jej  wprowadzeniem,  tak.  Czyli  mówimy  o
uporządkowaniu  przestrzeni  miejskiej  i  daniu  też  przede  wszystkim,  bo  największym
elementem,  czy  problemem,  który  występował  wcześniej,  że  te  samochody  stały
wszędzie  –  na  chodnikach,  na  trawnikach,  gdzie  często  szczególnie  właśnie  matki  z
wózkami  i  z  dziećmi,  żeby  przejść  musiały  przejść  ulicą  zamiast  po  chodniku.  Więc,
mówię, zgodnie z zapytaniem, które było skierowane o ocenę strefy płatnego parkowania
na tym się skupiliśmy, natomiast te dane finansowe i ilościowe są jakby dodatkowym
elementem, który pokazuje, że… który miał pokazać, że strefa ma lekki plus w sensie
przychodów względem kosztów. Koszty, które są tam w tej tabeli wymienione każdego
miesiąca one są różne. One wynikają z umowy wykonawczej pomiędzy miastem a spółką.
Dziękuję bardzo. I jakby powtórzę, że do tych szczegółowych pytań chciałbym się odnieść
w formie pisemnej, bo jakby tutaj w tym momencie ciężko jest odpowiedzieć na pytania
na  które  wcześniej  nie  było  uszczegółowionego,  że  one  padną,  czy  będą  w  ogóle
potrzebne do oceny tej strefy płatnego parkowania. Bo mówię – gdyby było w zapytaniu
przy ocenie strefy płatnego parkowania wyszczególnione co Państwo, czy co Pani Radna
sobie życzy w szczególności co tam powinno się znaleźć to na pewno byśmy to zrobili i
teraz też byśmy tą informację posiadali. Dziękuję.”        

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo Panu Pełnomocnikowi. Ponownie Pani Radna.”

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

Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Tytuł materiału brzmiał: ocena płatnej strefy
parkowania  i  nie  bez  kozery  Państwo umieściliście  tam również  rozliczenia  finansowe
dotyczące dochodów i kosztów funkcjonowania płatnej strefy parkowania. Czyli ocena to
rozumiem całokształt, a nie tylko ocena to jest uporządkowanie przestrzeni, tak. Bo siłą
rzeczy, gdybyście Państwo interpretowali to w ten sposób, że tylko Państwo mówicie o
uporządkowaniu przestrzeni to nie umieszczalibyście tam danych finansowych a one są.
Tylko że problem jest w tym, że one są niepełne. Bo niech mi Pan odpowie na pytanie –
czy koszty funkcjonowania płatnej strefy parkowania w mieście Płocku to jest tylko 104
tysiące, czy są dodatkowe koszty z nią związane jeszcze funkcjonujące w MZD. Bo są, bo
stworzyliście Państwo dodatkowy etat. I tych pieniędzy nie ma zapisanych, jak rozumiem.
W takim razie poproszę o to, żebyście Państwo mi te dodatkowe wyjaśnienia udzielili na
piśmie, jeśli nie ma możliwości tego przedstawienia na sesji. Jak rozumiem, powinniście
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Państwo być przygotowani, jeśli rzeczywiście to znalazło się w tym materiale. A teraz do
Przewodniczącego  Rady.  Ja  rozumiem rolę  przewodniczącego  taką,  że  zapyta  się  czy
radni uzyskali wszystkie informacje, natomiast nie spodziewałam się, że chcąc wyrazić
swoją  opinię,  że  tych  informacji  nie  otrzymaliśmy  ktoś  mi  wyłącza  mikrofon.  Pani
Przewodnicząca Komisji Skarbu może potwierdzić, Pan też potwierdzał – nikogo nie było
wczoraj, jeśli chodzi o omawianie tego materiału. Pytanie – do kogo mieliśmy zadawać
pytania?  Pan  Przewodniczący  nie  raczył  się  mnie  zapytać,  wyłączył  mi  mikrofon.  Nie
zapytał mi się czy miałam możliwość wczoraj zadania pytań. Dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „W  tym
momencie - tylko do ostatniego fragmentu się odniosę - w tym momencie, gdy Pani
zaczęła mówić tak naprawdę mikrofon powinien być wcześniej wyłączony, ponieważ głos
udzielony  został  już  wówczas  Panu  Pełnomocnikowi.  Niestety  jedna  z  wad  naszego
systemu jest  taka,  że  gdy goście  do  mównicy  podchodzą na  centralnej  mównicy  nie
wyłącza się automatycznie głos, przycisk, głośnik każdego z Państwa. Natomiast nigdy
nie  zdarzyło  mi  się,  żebym  nie  udzielił  głosu  radnemu,  jeżeli  zgłasza  się  z  trybie
odpowiednim… (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ale zapytał mnie się Pan
czy  mieliśmy  informację  udzieloną?”)...  w  takim  trybie  jaki  jest  teraz,  takim  jakim
procedujemy zgodnie z regulaminem. Kolejna prośba o zabranie głosu Pana Radnego,
Pana Przewodniczącego Artura Krasa, proszę bardzo.”

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

Pan Radny Artur Kras powiedział: „Szanowni Państwo Radni! Ja chciałem, pozwolę sobie
odpowiedzieć na jedno z Pani pytań Pani Radnej skąd się wzięła kwota 1.247.000. Pani
Radna ta kwota wzięła się z zsumowania wszystkich wpływów, w tym płatności mobilnych
i wtedy wychodzi dokładnie ta kwota. Dziękuję.”   

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do tego dokumentu? Nie
widzę. Dziękuję. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie materiału, który otrzymaliśmy
jako radni na piśmie. Poddaję pod gosowanie ten materiał. Prosze Państwa Radnych o
zagłosowanie  poprzez  wybór  jednej  z  trzech  możliwości.  Dziękuję  bardzo.  Proszę  o
podanie wyników. 11 na tak, 2 przeciw i 8 wstrzymujących. Materiał został przyjęty."  

Ad pkt 8  

Materiał:  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny
2017/18,  w  tym  o  wynikach  sprawdzianów  i  egzaminów  zewnętrznych  oraz  nadzoru
pedagogicznego  sprawowanego  przez  kuratora  oświaty  stanowi  załącznik  nr  12  do
niniejszego protokołu.  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. Punkt ósmy:  informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta
Płocka za rok szkolny 2017/18, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
oraz  nadzoru  pedagogicznego  sprawowanego  przez  kuratora  oświaty.  Materiał  pisemny
otrzymaliśmy. Czy ktoś z Państwa chciałby odnieść się jeszcze do tego materiału? Nie widzę.
Dziękuję.  Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie pisemnego materiału,  który Państwo
Radni otrzymali. Proszę o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech możliwości, które
mamy na  pulpitach.  Dziękuję  bardzo.  Proszę  o  podanie  wyników.  21  na  tak.  Materiał
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przyjęty  jednogłośnie.  Dziękuję  Państwu bardzo.  Punkt  dziewiąty:  przyjęcie  protokołu  z
obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku.(...)”    

Ad pkt 9  

Pod głosowanie został poddany protokół z obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka, która odbyła
się w dniu 27 września 2018 roku. 
Do protokołu nie zgłoszono uwag.
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Protokół nr LI/2018 z obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty. 
    

Ad pkt 10  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do punktu  dziesiątego:  podjęcie  uchwał  w sprawach.  I  etap  –  dyskusja  i  zgłaszanie
wniosków. Tradycyjnie, Szanowni Państwo, proponuję połączyć punkty pierwszy i drugi z
uwagi na tą samą finansową tematykę.” 

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach: 

1. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy–Miasto  Płock  na  lata
2018-2039 (druk nr 889),
oraz

2. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2018  (druk  nr
890),

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 889 stanowi załącznik
nr 13  do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka do autopoprawki do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 889
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 890 stanowi załącznik
nr 15 do niniejszego protokołu.
Autopoprawka do autopoprawki do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 890
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zatem punkt
pierwszy, projekt uchwały na druku numer 889 z dwoma autopoprawkami, w sprawie
zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2018-2039 oraz
punkt drugi – projekt uchwały na druku numer 890, również z dwoma autopoprawkami,
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018. Jako pierwsza zgłosiła
się do głosu Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa.”  

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy, po pierwsze, gdbyśmy mogli poprosić
Pana  Skarbnika  o  drugą  autopoprawkę,  bo  ja  wczoraj  miałam  komisję  skarbu  i  nie
mieliśmy drugiej  autopoprawki.  To  proszę  o  wyjaśnienie.  I  druga  kwestia  zawarta  w
uchwale  zmieniającej  budżet  to  jest  70  tysięcy  wypłata  dla  pracownika,  który  został
przywrócony.  Proszę  nam wyjaśnić  jakie  są  koszty  jeszcze  z  tym związane,  z  czego
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wynika to przywrócenie i jakiej jednostki dotyczy. Dziękuję.”    

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka powiedział:  „Czy  ktoś  z
Państwa Radnych jeszcze chciałby w tych punktach o coś spytać? Nie widzę. Zatem Pan
Skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę bardzo.”

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

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Bardzo przepraszam za tą
autopoprawkę do autopoprawki, bo tego typu rzeczy sam nie lubię. Ale to są takie drobne
rzeczy, które wynikły. Pierwsze to jest 12 tysięcy, które jakby zwracamy po rozliczeniu
projektu unijnego „Podstawówka trampoliną do kariery”. To po prostu jest zakończeniem
projektu i zostało nam 12.800. Wydawało nam się, że wystarczy to zrobić w listopadzie i
w grudniu się rozliczyć, ale okazuje się, że trzeba to zrobić szybciej. Stąd jakby taka,
brzydko mówiąc, wrzutka w autopoprawce do autopoprawki. I kolejne to jest 10 tysięcy –
przesunięcie środków między zadaniami w sporcie w celu zabezpieczenia tych 10 tysięcy
na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych jeszcze. I tu chodzi chyba o to,
żeby... Te środki po prostu są potrzebne na początku listopada a nie na początku grudnia.
Stąd  te  drobiazgi.  Co  do  70  tysięcy  to  już  momencik,  to  był  któryś  z  ośrodków
opiekuńczych. To dotyczyło Domu Pomocy Społecznej i to był wyrok na przywrócenie do
pracy  pracownika  i  stąd  te  70  tysięcy,  które  będziemy  musieli  jakby  wypłacić
wynagrodzenia, a dotyczyło – tak jak mówię – Domu Pomocy Społecznej.”

Prowadzenie obrad przejął Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka. 

Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Czy  to
wszystko Panie Skarbniku?”

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Na ten moment tak.”

Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dobrze.
Dziękuję  bardzo. Czy są kolejne pytania? Bardzo proszę. Ale ja nie widzę zgłoszenia.
Bardzo proszę. Proszę bardzo.”

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

Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję. Okej, rozumiem, to chodzi o Pana
Dyrektora, byłego Dyrektora DPS „Przyjaznych Serc”. Chciałabym się zapytać w związku z
tym czy te 70 tysięcy to jest jedyny koszt, czy w tym są też koszty procesowe, czy
ewentualnie są to dodatkowe koszty, które są w innej pozycji, na przykład współpraca z
kancelariami prawnymi albo obsługa prawna w urzędzie miasta. To jest jeszcze jedno
pytanie,  które  bym  chciała  doprecyzować.  I  teraz  tak.  Jeśli  chodzi  o  tą  drugą
autopoprawkę to chciałabym zapytać się o to z czego wynika konkretnie i z czym to jest
związane,  czego  mamy  się  obawiać  w  kontekście  takiego  zapisu:  pełnomocnik  ds.
transportu  publicznego i  inżynierii  ruchu drogowego,  zadanie  związane z transportem
publicznym w Gminie Miasto Płock 600 tysięcy złotych w celu zabezpieczenia środków na
realizację  wyżej  wymienionego  zadania  w  związku  z  mniejszymi  wpływami  z  tytułu
sprzedaży  biletów oraz  wzrostem kosztów związanych  z  wykonywaniem dodatkowych
kilometrów z tytułu objazdów. Proszę mi powiedzieć jak duża jest kwota w ramach tych
600 tysięcy złotych wynikająca z mniejszych wpływów z tytułu sprzedaży biletów a ile
wynika z tytułu tych dodatkowych objazdów jako koszt.”   
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Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Skarbnik?
Kto będzie odpowiadał? Znowu nie widzę. Bardzo proszę. Proszę bardzo.”

Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka. 

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Więc jeśli chodzi o te 70
tysięcy to jest to tylko i wyłącznie na zadanie wynagrodzeń. Ja nie odpowiem Pani Radnej
teraz jakie były dodatkowe koszty związane z prowadzeniem procesu. To myślę że na
piśmie odpowiemy jakie były dodatkowe koszty z tym związane. Natomiast, jeśli chodzi o
600 tysięcy to 400 tysięcy to są niższe koszty mniej więcej około 400 tysięcy kwartalnie,
inaczej,  za cztery miesiące, 100 tysięcy miesięcznie kosztują nas darmowe bilety dla
dzieci, które zostały wprowadzone od września i to jest 400 tysięcy. 200 tysięcy to są za
dodatkowe objazdy, czyli dłuższe przebiegi wynikające z remontów ulic w mieście.”  
 
Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Czy są kolejne zgłoszenia?  Dziękuję  Państwu.  W takim razie  wyczerpaliśmy…
(niezrozumiałe głosy z sali) Tak, jeszcze, proszę bardzo. Proszę bardzo.”

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

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „To  może  ja  mam taką  propozycję.  Może
Państwo przeredagujcie ten zapis, bo wynika z niego wprost, że są mniejsze wpływy z
biletów, a to wynika z dopłat do biletów dla dzieci, więc to zupełnie inny zapis jest.”

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

Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka. 

Pan Wojciech  Ostrowski Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedział:  „To  znaczy  to  pewnie
można  by  było  napisać  inaczej,  natomiast  z  punktu  widzenia  ustawy  i  tej  naszej
rekompensaty, którą płacimy, to my płacimy właśnie rekompensatę wynikającą z różnicy
między wpływami, znaczy przychodami a kosztami. I w tym przypadku rzeczywiście są po
prostu mniejsze wpływy z biletów. Można by to było rzeczywiście jakby trochę mądrzej
napisać,  natomiast  z  punktu widzenia ustawowego ten zapis  jest  okej.  Na przyszłość
zwrócimy na to uwagę. Ma Pani Radna rację.”

Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Są  kolejne  pytania.  Nie  ma.  Dziękuję  Państwu  bardzo.  Przechodzimy  do
kolejnego punktu.(...)”

3. zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia
2011  roku  w  sprawie  trybu  powoływania  członków  oraz  organizacji  i
trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr
873),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 873.

4. przyjęcia  zaktualizowanego  „Programu  ochrony  środowiska  przed
hałasem dla miasta Płocka” (druk nr 874),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 874.
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5. wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Gminę  -  Miasto  Płock  projektu
konkursowego pn.: „Licealny akcelerator edukacji” współfinansowanego
w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  X  -  Edukacja  dla
rozwoju  regionu,  Działanie  10.1  Edukacja  ogólna  i  przedszkolna,
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
(druk nr 875),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 875.

6. wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Gminę  -  Miasto  Płock  projektu
konkursowego  pn.:  „Z  podstawówką  w świat”  współfinansowanego  w
ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  X  -  Edukacja  dla
rozwoju  regionu,  Działanie  10.1  Edukacja  ogólna  i  przedszkolna,
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
(druk nr 876),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 876.

7. uchylenia uchwały Nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia
2018 roku (druk nr 877),

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

Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy, Panie Przewodniczący, ktoś miał po
wczorajszej komisji skarbu dzisiaj nam wytłumaczyć z jakiego powodu są te uchylenia.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tak, było takie
pytanie.”

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Bo  tak,  zrobiliśmy,  znaczy  doszliśmy  do
wniosku, że już nie musi być odrębnie przyjmowanego regulaminu i statutu, że jest to w
jednym dokumencie,  natomiast  jeszcze  mieliśmy chyba  pytanie,  tak,  tak,  zaraz,  coś
miałam jeszcze do statutu młodzieżowej rady miasta, dlaczego jest uchylana też, statut
Młodzieżowej Rady Miasta Płocka.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Wczoraj takie
dwa pytania padły na komisji skarbu, pamiętam. Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć?
Pan prawnik, tak? Bardzo proszę, Panie mecenasie. Proszę bardzo.”

Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
adwokatowi Jarosławowi Szumańskiemu.

Pan  adwokat  Jarosław  Szumański  powiedział:  „Szanowni  Państwo!  Szanowna  Pani
Radna! Proszę zwrócić uwagę, że uchwała na druku 881 w sprawie statutu Młodzieżowej
Rady  Miasta  Płocka  to  nie  jest  uchwała  o  uchyleniu  statutu  tylko  o  zmianie  §2.  §2
podjętej w dniu 30 sierpnia 2018 roku - tam nastąpiła pomyłka, błędnie została określona
uchwała, która traci moc i my to w tym momencie poprawiamy. Poprawiamy wyłącznie
§2.  §1  czyli  statut,  załącznik  –  nic  tu  się  nie  zmienia.  To  jest  zmiana  wyłącznie
techniczna.  (z  sali  Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „A  dlaczego  statut  i
regulamin rady?”) Słucham? (niezrozumiały głos z sali) Tak. Dlaczego to robimy?”   

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tak, dlaczego
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to robimy.”

Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Było to mówione na komisji.”

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale wczoraj nie
było.”

Pan  adwokat  Jarosław  Szumański  powiedział:  „Okej.  Powiem  tak.  Po  uchwaleniu
statutu i regulaminu rady zwrócił się do nas urząd wojewódzki, który wskazał, że w jego
ocenie  właściwym byłoby  przeniesienie  do  statutu  zapisów  regulaminu  rady  a  także
niektórych załączników do statutu uchwalonego w dniu 30 sierpnia i zasugerowano nam -
żeby  tutaj  nie  wszczynać  postępowania  nadzorczego  –  zasugerowano,  że  właściwym
postępowaniem by  było  to,  żeby  rada  sama uchyliła  uchwalony  przez  siebie  statut  i
regulamin,  aby tego postępowania nadzorczego po prostu  nie  wszczynać a następnie
uchwaliła już statut z tymi poprawkami zasugerowanymi przez organy nadzoru.”

Pan  Tomasz  Korga  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo Panie mecenasie. Czy są jeszcze kolejne pytania? Nie ma.(...)”

8. uchylenia uchwały Nr 821/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia
2018 roku (druk nr 878),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 878.

Prowadzenie  obrad  przejął  ponownie  Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady
Miasta Płocka. 

9. uchylenia uchwały Nr 488/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z  dnia  31
stycznia 2017 roku (druk nr 879),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 879.

10.uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 880),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 880.

11.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady
Miasta Płocka (druk nr 881),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 881.

12.nadania nazwy ulicy (druk nr 882),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 882.

13.nadania nazwy ronda (druk nr 883),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 883.

14.nadania nazwy ronda (druk nr 884),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 884.

15.nadania nazwy ronda (druk nr 885),
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Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 885.

16.nadania nazwy ulicy (druk nr 886),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 886.

17.nadania nazwy ulicy (druk nr 887),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 887.

18.dopłat  do  czynszu  za  lokale  zrealizowane  w  ramach  budowy  300
mieszkań  czynszowych  we  współpracy  z  Miejskim  Towarzystwem
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (druk nr 888),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 888.

19.wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących
własność  Gminy-Miasto  Płock,  oznaczonych  jako  działki  nr  239/8,
239/10,  239/11,  239/12,  239/13  o  łącznej  powierzchni  31071  m2

położonych w Płocku przy Placu Celebry (obręb 4) (druk nr 891),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 891.

20.zmiany  uchwały  w  sprawie  przekazania  do  zaopiniowania  organowi
regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków (druk nr 893).

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 893.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:
„(…)Zamknęliśmy,  Szanowni  Państwo,  zatem etap  pierwszy  i  przechodzimy  do  etapu
drugiego – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Tradycyjnie, jak
Państwo  pozwolicie,  będę  czytał  tylko  numer  punktu  i  numer  druku  nad  którym  w
głosowaniu pochylamy się. Gdyby były jakieś w międzyczasie wnioski do Komisji Uchwał i
Wniosków to  bardzo proszę  o  zasygnalizowanie.  Szanowni  Państwo,  bardzo proszę  o
gotowość do głosowania. Przechodzimy do 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 889),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 889 (z
autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za – 13
przeciw – 1
wstrzymujące – 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 855/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
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w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata
2018-2039 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

2. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2018  (druk  nr
890),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr  890 (z
autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 856/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 stanowi załącznik nr
18 do niniejszego protokołu.

3. zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia
2011  roku  w  sprawie  trybu  powoływania  członków  oraz  organizacji  i
trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr
873),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 873.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 857/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  182/XIII/2011  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  30
sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowi załącznik nr 19
do niniejszego protokołu.

4. przyjęcia  zaktualizowanego  „Programu  ochrony  środowiska  przed
hałasem dla miasta Płocka” (druk nr 874),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 874.
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 858/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w  sprawie  przyjęcia  zaktualizowanego  „Programu  ochrony  środowiska  przed
hałasem dla miasta Płocka” stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

5. wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Gminę  -  Miasto  Płock  projektu
konkursowego pn.: „Licealny akcelerator edukacji” współfinansowanego
w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  X  -  Edukacja  dla
rozwoju  regionu,  Działanie  10.1  Edukacja  ogólna  i  przedszkolna,
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
(druk nr 875),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 875.
Wynik głosowania:
za – 23
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przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 859/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto  Płock projektu
konkursowego pn.: „Licealny akcelerator edukacji” współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja
ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych) stanowi załącznik nr 21  do niniejszego protokołu.

6. wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Gminę  -  Miasto  Płock  projektu
konkursowego  pn.:  „Z  podstawówką  w świat”  współfinansowanego  w
ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  X  -  Edukacja  dla
rozwoju  regionu,  Działanie  10.1  Edukacja  ogólna  i  przedszkolna,
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
(druk nr 876),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 876.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 860/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto  Płock projektu
konkursowego  pn.:  „Z  podstawówką  w  świat”  współfinansowanego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja
ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych) stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

7. uchylenia uchwały Nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia
2018 roku (druk nr 877),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 877.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 861/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia
2018 roku stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

8. uchylenia uchwały Nr 821/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia
2018 roku (druk nr 878),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 878.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 862/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 821/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia
2018 roku stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
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9. uchylenia uchwały Nr 488/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z  dnia  31
stycznia 2017 roku (druk nr 879),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 879.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 863/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 488/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31
stycznia 2017 roku stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

10.uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 880),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 880.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 864/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Miasta  Płocka stanowi  załącznik  nr  26 do
niniejszego protokołu.

11.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady
Miasta Płocka (druk nr 881),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 881.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 865/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady
Miasta Płocka stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

12.nadania nazwy ulicy (druk nr 882),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 882.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 866/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

13.nadania nazwy ronda (druk nr 883),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 883.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 867/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
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w  sprawie  nadania  nazwy  ronda stanowi  załącznik  nr  29 do  niniejszego
protokołu.

14.nadania nazwy ronda (druk nr 884),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 884.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 868/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w  sprawie  nadania  nazwy  ronda  stanowi  załącznik  nr  30 do  niniejszego
protokołu.

15.nadania nazwy ronda (druk nr 885),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 885.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 869/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w  sprawie  nadania  nazwy  ronda stanowi  załącznik  nr  31do  niniejszego
protokołu.

16.nadania nazwy ulicy (druk nr 886),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 886.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 870/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

17.nadania nazwy ulicy (druk nr 887),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 887.
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 2
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 871/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

18.dopłat  do  czynszu  za  lokale  zrealizowane  w  ramach  budowy  300
mieszkań  czynszowych  we  współpracy  z  Miejskim  Towarzystwem
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (druk nr 888),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 888.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 872/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
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w sprawie  dopłat  do  czynszu  za  lokale  zrealizowane  w  ramach  budowy  300
mieszkań  czynszowych we współpracy  z  Miejskim Towarzystwem Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

19. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących
własność  Gminy-Miasto  Płock,  oznaczonych  jako  działki  nr  239/8,
239/10,  239/11,  239/12,  239/13  o  łącznej  powierzchni  31071  m2

położonych w Płocku przy Placu Celebry (obręb 4) (druk nr 891),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 891.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymujące – 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 873/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w  sprawie  wydzierżawienia  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości
stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, oznaczonych jako działki nr 239/8,
239/10, 239/11, 239/12, 239/13 o łącznej powierzchni 31071 m2  położonych w
Płocku przy  Placu Celebry  (obręb 4) stanowi  załącznik  nr  35 do  niniejszego
protokołu.

20.zmiany  uchwały  w  sprawie  przekazania  do  zaopiniowania  organowi
regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków (druk nr 893).
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 893.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 874/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 roku
w sprawie  zmiany  uchwały  w sprawie  przekazania  do  zaopiniowania  organowi
regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:
„(…)Dobrnęliśmy  do  końca  tej  części,  która  obejmowała  głosowanie  nad  uchwałami.
Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt jedenasty: sprawozdanie Prezydenta Miasta
Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta Płocka. Prosimy bardzo, Panie Prezydencie.”

Ad pkt 11  

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo!
Jeszcze  raz  bardzo  serdecznie  chciał  Państwa  pozdrowić  Pan  Ambasador  Mongolii
dziękując za zaproszenie na dzisiejszą, Panie Przewodniczący, sesję. Rzeczywiście to dla
Ambasadora i dla Mongolii dzisiaj ważny moment, ważny dzień.  Pozwólcie Państwo, że
przedstawię sprawozdanie moje i moich zastępców z prac pomiędzy sesjami Rady Miasta
Płocka za okres od 28 września do 24 października.”    

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka poinformował, że: 
• wspólnie  z  wszystkimi  wiceprezydentami  uroczyście  otworzył  trzeci  odcinek

obwodnicy  Płocka  zrealizowanej  w  ramach  projektu  „Budowa  Trasy  północno-
zachodniej  miasta  Płocka”  (jest  to  projekt  współfinansowany  ze  środków
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
• wraz z Marszałkiem Adamem Struzikiem podpisał umowę na dofinansowanie z Unii

Europejskiej  drugiego  etapu  projektu  pn.  „Rozwój  zrównoważonej  mobilności
miejskiej na terenie Miasta Płocka – Etap II”,

• był obecny na uroczystej gali podsumowującej XIV edycję Rankingu Samorządów
„Rzeczypospolitej”, w którym to Płock zajął siódme miejsce w kategorii miast na
prawach powiatu,

• w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Starszych wziął udział w
spotkaniu z seniorami zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Płocku,

• był obecny podczas uroczystego otwarcia Mazovia Circular Congress - kongresu
podczas  którego  polscy  i  światowi  specjaliści  dyskutowali  między  innymi  o
wyzwaniach globalnej gospodarki, ale także gospodarki obiegu zamkniętego,

• wziął  udział  w  uroczystym  otwarciu  II  Międzynarodowego  Forum  Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego  zorganizowanego  przez  Pana  Jacka  Terebusa  Zastępcę
Prezydenta Miasta Płocka wraz z zespołem, 

• był obecny na uroczystym otwarciu nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej na
Radziwiu oraz znajdującego się w jej budynku punktu przyjęć Interesantów Straży
Miejskiej,

• uczestniczył  w otwarciu  pracowni  logopedycznej  w Państwowej  Wyższej  Szkole
Zawodowej w Płocku,

• był obecny na uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i
młodzieży  za  osiągnięcia  artystyczne  oraz  ich  opiekunów  artystycznych  w
Państwowej Szkole Muzycznej, 

• wraz  z  Panem  Romanem  Siemiątkowskim  Zastępcą  Prezydenta  Miasta  Płocka
uczestniczył w obchodach jubileuszu 30-lecia Szkoły Podstawowej  z Oddziałami
Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku,

• wziął udział w zorganizowanym w Płockim Centrum Aktywności Seniora kongresie
dotyczącym polityki senioralnej na Mazowszu,

• wziął udział w otwarciu współorganizowanych z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku
Targach Aktywności Zawodowej w Orlen Arenie,

• wraz z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka był
obecny na uroczystości wręczenia nauczycielom aktów mianowania,

• wziął  udział  w  inauguracji  roku  akademickiego  w  Państwowej  Wyższej  Szkole
Zawodowej w Płocku oraz w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku,

• spotykał  się  z  mieszkańcami  na  spotkaniach  zorganizowanych  przez  Radę
Mieszkańców Osiedla  „Winiary”,  Radę Mieszkańców Osiedla  „Łukasiewicza”  oraz
wziął udział w Pikniku Rodzinnym zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr
15  w Górach,

• spotkał się z dyrektorem zakładu CNH Industrial w Płocku Giacomo Stella oraz
oraz prokurentem spółki i szefem kadrowym Pawłem Tomaszewskim,

• wziął udział w Płockich Targach Rodziny Senioriada,
• był obecny na uroczystym otwarciu jubileuszowej wystawy „Ulica Themersonów”

w Płockiej Galerii Sztuki w Płocku,
• wziął udział  w otwarciu pierwszego wyremontowanego odcinka oddziału chorób

wewnętrznych w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku,
• wraz  z  Panem  Romanem  Siemiątkowskim  Zastępcą  Prezydenta  Miasta  Płocka

wręczył  nagrody  pracownikom  pedagogicznym  samorządowych  placówek
oświatowo-wychowawczych  podczas  uroczystości  z  okazji Dnia  Edukacji
Narodowej,

• wraz  z  Panią  Joanną  Banasiak  Dyrektor  Książnicy  Płockiej  uroczyście  otworzył
przygotowaną  przez  Książnicę  wystawę  plenerową  na  Starym  Rynku  pn.
„Płocczanie świętują niepodległość”,

• uczestniczył  w  uroczystych  obchodach  Dnia  Budowlanych  (wspólnie  z  Panem
Jackiem  Terebusem  Zastępcą  Prezydenta  Miasta  Płocka,  Panem  Piotrem
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Dyśkiewiczem  Zastępcą  Prezydenta  Miasta  Płocka  i  Panem  Wojciechem
Ostrowskim Skarbnikiem Miasta Płocka),

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

• przyjmował interesantów (interesantów przyjmowali również Zastępcy Prezydenta
Miasta Płocka);

Pan   Roman Siemiątkowski   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• brał  udział  w konferencji  naukowej  pn.  „Europejski  Szlak  Gotyku Ceglanego –

fascynująca  kultura  łącząca  państwa,  miasta  i  regiony”,  w  której  wzięli  udział
goście z polskich miast, między innymi z Gdańska, Olsztyna, Grudziądza, Chełmna
oraz niemieckich, między innymi Frankfurt nad Odrą, Flensburg, Bad Doberan,

• uczestniczył  w  obchodach  jubileuszu  90-lecia  istnienia  Ligi  Ochrony  Przyrody
Oddziału Miejskiego w Płocku,

• uczestniczył  w  uroczystym  przekazaniu  dwóch  ambulansów  na  potrzeby
ratownictwa  medycznego  dla  Wojewódzkiej  Stacji  Pogotowia  Ratunkowego  i
Transportu  Sanitarnego  w  Płocku,  które  będą  służyły  mieszkańcom  Płocka  i
powiatu płockiego,

• na  zaproszenie  Biskupa  Naczelnego  Kościoła  Starokatolickiego  Mariawitów  w
Rzeczypospolitej Polskiej brał udział w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym
pn. „Mariawityzm w odradzającej się Polsce”,

• brał udział  w inauguracji  nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium
Duchownym w Płocku oraz uczestniczył w XXVII inauguracji roku akademickiego w
Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku,

• brał  udział  w spotkaniu  z  mieszkańcami  osiedla  „Pradolina  Wisły”  w sprawach
związanych z osiedlem,

• uczestniczył  w  otwarciu  konferencji  dotyczącej  profilaktyki  uzależnień  pn.
„Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – problemy zdrowotne, społeczne i
prawne”;

Pan   Piotr Dyśkiewicz   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• wziął udział w IX Kongresie Mobilności Aktywnej w Gdańsku,
• pracował  w  zespole  zajmującym  się  odwołaniami  od  decyzji  MZD  w  strefie

płatnego parkowania,
• spotykał się z przedstawicielami spółek prawa handlowego z udziałem miasta w

celu omówienia bieżących działań oraz planów długoterminowych;

Pan   Jacek Terebus   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• uczestniczył  w  inauguracji  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  „Trzecia  Młodość”  w

Politechnice Warszawskiej w Płocku,
• przyjmował przedstawicieli miast Ukraińskich i Związku Miast Polskich,
• uczestniczył  w Warszawie  w Kongresie  Transportu  Publicznego i  Inteligentnego

Miasta,
• brał  udział  w  sesji  „Perspektywy  rozwoju  Płocka”  organizowanej  przez

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja,
• spotykał się z mieszkańcami Płocka w sprawie prowadzonych oraz planowanych

inwestycji i remontów na terenie miasta.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
bardzo  Panu  Prezydentowi.  Czy  ktoś  z  Państwa  Radnych  ma  jakieś  pytania  do  tego
sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt dwunasty:
sprawozdanie  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Płocka  z  pracy  między  sesjami  Rady
Miasta.”   
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Ad pkt 12  

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 października 2018 roku był na premierze sztuki  „Gwiazdy rdzewieją na dnie

Wisły” w Teatrze Dramatycznym w Płocku, 
• 12  października  2018  roku  uczestniczył  w  koncercie  Płockiej  Orkiestry

Symfonicznej,
• 15 października 2018 roku był obecny w Książnicy Płockiej na promocji książki o

Pani Hannie Witt- Paszta autorstwa Rafała Kowalskiego, 
• przyjmował interesantów,
• 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, 
• 13  października  2018  roku  brała  udział  w  koncercie  zespołu  Solo  Dios  Basta

organizowanym w kościele parafii św. Krzyża na Podolszycach Północ,
• 14  października  2018  roku  uczestniczyła  w  XIX  spotkaniach  integracyjnych

organizowanych przez parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku oraz warsztaty
terapii zajęciowej,

• 17  października  2018 roku  brała  udział  w  sesji  „Perspektywy  rozwoju  Płocka,
organizowanej  wspólnie  przez  Stowarzyszenie  Nowoczesna  i  Innowacyjna
Edukacja, Politechnikę Warszawską Filię w Płocku oraz firmę SoftHard,

• 18 października 2018 roku uczestniczyła w konferencji „Bądź sobą – projekt na
karierę zawodową” organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy;       

Pan   Tomasz Korga   Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:    
• brał udział w posiedzeniach komisji Rady Miasta Płocka,
• przyjmował interesantów;
• współuczestniczył w przygotowaniu sesji;

Pan   Wojciech Hetkowski   Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:    
• brał udział w posiedzeniach komisji Rady Miasta Płocka,
• przyjmował interesantów;
• współuczestniczył w przygotowaniu sesji;

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Chciałbym
serdecznie  Państwu  Radnym podziękować  za  współpracę,  Państwu  z  prezydium.  Czy
jakieś pytania do tych dokumentów, do tych naszych sprawozdań? Nie widzę. Dziękuję.”

Ad pkt 13  

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Zatem
przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt trzynasty: interpelacje i zapytania radnych.
Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie. 
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Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Gdybym mogła prosić o włączenie prezentacji.
Tak, okej, dziękuję bardzo. Mam trzy kwestie, które chciałabym poruszyć na dzisiejszej
sesji. Wszystkie trzy są dość istotne i ważne z punktu widzenia miasta, bezpieczeństwa
finansów. Pierwsza kwestia dotyczy parkingu przy Orlen Arenie. Jak Państwo doskonale
wiecie  ostatnio  spotykaliśmy  się  z  trudnymi  informacjami  dotyczącymi  tego,  że
mieszkańcy podkreślali, iż nie czują się bezpieczni na tym parkingu a ściślej mówiąc oni i
pojazdy, które się tam znajdują. Państwo macie zobrazowane na zdjęciach jak wygląda
mniej więcej parking przy Orlen Arenie. Mówię o parkingu wielopoziomowym. Potłuczone
szkło, zniszczone samochody, podpalenia samochodów. Tak wygląda ostatni wrak, który
został podpalony. Tak wygląda otoczenie Orlen Areny – śmieci. To też można zauważyć w
Orlen  Arenie.  Uszkodzenie  auta  kolejne.  Spalony  ostatnio  samochód.  I  też  ja
przyjechałam tam w piątek,  ubiegły  piątek  na  parking przy  Orlen Arenie.  Zostało  to
wygrodzone taśmami.  Znaczy chcę tylko zaznaczyć –  to  jest  informacja  dla  Państwa
Radnych, ponieważ podejmowaliście Państwo decyzję, uchwałę o usuwaniu pojazdów z
miasta Płocka - ten pojazd stał przez wiele miesięcy bez numerów rejestracyjnych na
tym parkingu w Orlen Arenie, nikt się nim nie zajmował, nikt nie interweniował, również
ani straż miejska, ani policja. Został w końcu spalony tak jak to widzicie Państwo na
obrazie.  Prawdopodobnie zarządzający Orlen Areną otoczyli ten samochód taśmą biało-
czerwoną. Jest spalony strop, jak również został wygrodzony ten teren na powierzchni
taśmą,  czyli  –  jak  rozumiem –  też  chciałabym wiedzieć  czy  została  w  jakiś  sposób
naruszona konstrukcja tego stropu. I o co wnioskujemy. Wnioskujemy przede wszystkim
o to, żeby zamontować tam monitoring, szczególnie przy wyjściach dla osób pieszych,
przynajmniej z tych stron gdzie znajdują się schody wyjściowe z parkingu podziemnego.
Wnioskuję o to, aby światło na terenie tego parkingu – po pierwsze – było sprawdzane
czy lampy świecą, bo część z tych lamp po prostu nie świeci. I dwa – żeby one były
rozświecane troszkę wcześniej, bo tak jak mówili mi mieszkańcy, którzy tam parkują, a
nie jest to parking zapełniony, ponieważ mieszkańcy boją się tam parkować, to światło
zapala się znacznie później niż na przykład światło uliczne. Czyli stąd jest prośba, żeby
rzeczywiście  to  było  wcześniej  uruchamiane.  I  trzecia  rzecz  o  którą  wnioskuję,
szczególnie  w  momentach,  kiedy  mamy  do  czynienia  z  meczami  lub  innymi
wydarzeniami, które są czy też w Orlen Arenie, czy na stadionie, aby tam były częstsze
patrole zarówno policji jak i straży miejskiej po to, żeby uniknąć między innymi takich
sytuacji szczególnie po zmroku. A więc to jest pierwsza moja interpelacja. Druga to nie
jest interpelacja, ale cieszę się, że jest zarówno z nami jeszcze Pan Komendant Straży
Miejskiej jak i Komendant Policji. To jest samochód zaparkowany, jeszcze do wczoraj był
zaparkowany  przy  przejściu  dla  pieszych  prowadzącym  do  Zespołu  Szkół  nr  1  na
Międzytorzu. Nie został usunięty. Zasłaniał widoczność tego przejścia. Nie ma nawet 10
metrów od przejścia dla pieszych. I dzieci, żeby przejść przez to przejście dla pieszych
musiały się wychylać, żeby zobaczyć czy nie nadjeżdża samochód. Czy w ogóle Państwo
w jakiś sposób nie dostawaliście zgłoszeń? Bo mnie zaalarmowała jedna z mieszkanek
tego osiedla Międzytorze, niestety teraz, dość późno, ale ta sytuacja miała dość długo
miejsce. Więc prosiłabym na zwrócenie uwagi na tą sytuację. Dobrze. Jeśli już mamy tą
fotografię to chciałabym zadać pytania, które już wcześniej zadałam i odgrażano mi się z
tej mównicy, że mnie ktoś powie do sądu za to. Więc zadaję konkretne pytania, które
zostały potwierdzone informacjami. Firma Sentio Szkolenia Doradcze Marta Krasuska na
zlecenie Komunikacji Miejskiej prowadziła jedno szkolenie: Komunikacja w zespole, 16-
17 kwiecień 2015 roku. To jest oficjalna informacja, która wyszła z Komunikacji Miejskiej
w związku z tym nie jest ona wyssana z palca. Koszt tego szkolenia było około 1.000
złotych. To była informacja, która została nam udzielona dużo wcześniej, a ściślej mówiąc
mediom  lokalnym  i  mieliśmy  możliwość  to  przeczytania,  natomiast  na  profilu
społecznościowym  Pani  Marty,  który  został  już  skasowany,  usunęła  ten  profil,  były
wpisane  dwa  szkolenia  a  nie  jedno,  czyli  jedno  dla  piętnastu  osób,  które  trwało
czternaście godzin, właśnie o tym o którym pisała Komunikacja za kwotę 1.000 złotych,
drugie dla 180 osób trwało dwieście godzin. Ponadto była również informacja, że w latach
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2015-2018 Pani Marta Krasuska jako firma Sentio i jeszcze druga firma o której zaraz
powiem,  prowadziła  szkolenia  między  innymi  w  MOPS,  w  MOSiR,  w  MUP,  w  DPS,
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym nr 2, w Wiśle Płock,  w ZOZ, w Fundacji
im. Adama Wiśniewskiego. KM poinformowało ostatnio, odpowiedź która została przez
nich udzielona jest takiej treści: Komunikacja Miejska zorganizowała jedno szkolenie dla
180  osób  -  czyli  to  jest  to  drugie  szkolenie  w  sumie  -  „Podnoszenie  kwalifikacji
zawodowych  kierowców  autobusów  Komunikacji  Miejskiej  Spółka  z  o.o.”.  Spółka
pozyskała na nie dofinansowanie ze środków rezerwy KFS o wartości 79.990,20, wkład
własny około 20.000 bez 20 groszy. Łączna wartość to blisko 100 tysięcy złotych bez 10
groszy. Szkolenie realizowane było od października 2016 do grudnia 2017. Szkolenie to
przeprowadziła  firma  Somnium Aneta  P.  Firma  została  wyłoniona  w  trybie  zapytania
ofertowego.  Wyjaśniła  Pani  Kinga  Wochowska  Komunikacji  Miejskiej.  I  teraz  moje
pytania. Na jakiej podstawie powierzono Pani Krasuskiej oraz jej współpracownicy Anecie
Przedlackiej szkolenia w spółkach i jednostkach budżetowych? Na jaką kwotę łącznie (z
rozbiciem na poszczególne zlecenia) zlecono firmom Sentio Marta Krasuska, Somnium
Aneta  Przedlacka  oraz  Stowarzyszeniu  Sensowni  szkolenia  albo  inne  działania  przez
spółki i jednostki budżetowe Gminy-Miasta Płock? W jakim zakresie szkoleń zleconych
wyżej wymienionym firmom: do jakich konkretnie firm skierowano zapytania ofertowe i z
jakich  powodów zostały  odrzucone? Czy kwota podawana przez  Komunikację  Miejską
99.999 zł jest kwotą netto czy brutto? To są kolejne pytania. I teraz tak. Sprawa, która
również  w  moim  przekonaniu  jest  bulwersująca  i  nosi  znamiona  wykorzystywania
środków publicznych niekoniecznie właściwie i racjonalnie - chodzi o przetarg na remont
Galerii Miodowa. Wiecie Państwo o tym, że przetarg wygrała droższa firma o około 500
tysięcy  złotych,  czyli  to  jest  blisko  pół  miliona  złotych,  z  krótszą  gwarancją.  MZGM
powinien zakończyć remont - tak jak to ogłosił w zapytaniu, w ogłoszeniu przetargowym
- 15 listopada, a termin zakończenia robót to był wpisany 31 października. Kwota, którą
MZGM przeznaczył na ten przetarg to było 3.243.510 złotych. Firma AM-FOR Arkadiusz
Fortuna z siedzibą we Włocławku zaoferowała kwotę w przetargu 3.185.700 złotych oraz
minimum 75 miesięcy gwarancji. To jest w przeliczeniu na miesiące i lata 6 lat i  2,5
miesiąca dokładnie. Druga oferta  EURODOM Jarosław Dąbkowski  zaproponowała kwotę
3.677.700,00 złotych, ale tylko 5 lat gwarancji. Firma zaproponowała wówczas skrócenie
terminu oddania tej inwestycji o cztery tygodnie, czyli za 28 dni szybszego wykonania,
szybszego oddania tej inwestycji MZGM – czytaj właściciel, bo jak rozumiem to jest w
porozumieniu robione z miastem – zapłaciliśmy pół miliona złotych. I teraz co dalej się
dzieje. Cztery tygodnie przed terminem to jest 3 października, dzisiaj mamy 25, nie ma
oddanej tej inwestycji, z tym że termin niedotrzymania tej inwestycji o tym mieliśmy już
wiedzę w czerwcu, kiedy to odpowiadano na interpelację Pana Radnego Sosnowskiego i
wówczas  już  podano,  że  zakończenie  prac  będzie  na  18  października,  czyli  już  z
dwutygodniowym opóźnieniem od tego 3. pierwotnego października. Dziś mamy 25, tak
jak powiedziałam, i ta inwestycja cały czas nie jest oddana. Czyli, dobrze, nie będę już
się dalej… Odczytam to co mam w interpelacji i te pytania, które mam do Prezydenta.
Zgodnie z dokumentami przetargowymi, remont tzw. Galerii Miodowa wykonywany przez
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej powinien zakończyć się 15 listopada, w tym
wymagany termin zakończenia 31 października. MZGM przeznaczył na tę inwestycję – to
co już mówiłam - 3.243.510 zł. Nie będę dalej się powtarzać. Pytania. MZGM zapewniał,
że realizacja modernizacji przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, co jest
dość  dziwne,  ponieważ  jeśli  są  opóźnienia  to  znaczy,  że  nie  przebiega  wszystko  z
zaplanowanym harmonogramem. W związku z tym z jakiego powodu wybrano droższą o
0,5 mln zł ofertę z krótszą gwarancją? Na kiedy wyznaczono termin zakończenia robót
budowlanych?  Na  kiedy  wyznaczono  termin  odbioru  inwestycji?  Czy  ustalono  kary
umowne – i tutaj proszę wpisać mi stawkę dzienną - za opóźnienia w oddaniu inwestycji i
w jakiej wysokości? Czy MZGM przewiduje podniesienie kwoty czynszów najemcom tzw.
Galerii  Miodowa w tym lub  przyszłym roku?  To  są  konkretne  pytania,  które  dotyczą
finansów  publicznych  miasta  Płocka.  Nie  ma  to  znaczenia,  że  to  jest  spółka.  To  są
wszystko pieniądze publiczne i zasadnym jest to, że jeśli Państwo wybieraliście firmę z

32



założenia,  że  ona  miała  cztery  tygodnie  krótszy  termin  realizacji  tej  inwestycji  i
zapłaciliście  za  to  pół  miliona  złotych  drożej  za  ofertę,  to  chciałabym wiedzieć  jakie
konsekwencje  nas czekają jako miasto,  jeśli  chodzi  o niedotrzymanie terminu i  jakie
konsekwencje czekają tą firmę, która nie dotrzymała - już wiemy - terminu. Dzisiaj jest
25, nie jest oddana inwestycja i nigdy w życiu odsetki nawet, które Państwo im naliczycie
nie sięgną kwoty pół miliona złotych. Mówię o karach umownych z tytułu niedotrzymania
tej umowy. W związku z tym wydaje mi się w dużej mierze i mogłam przypuszczać, że
jest  to  duża  niegospodarność  występująca  ze  strony  spółki  MZGM  i  o  to  będę,  o
wyjaśnienia wnioskować. Dziękuję.”
(prezentacja stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu)

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Nie
widzę na razie więcej zgłoszeń w punkcie interpelacje. Chciałbym przy okazji poprosić
Państwa  Radnych  o  nieopuszczanie  auli  przed  zakończeniem obrad.  Bezpośrednio  po
zakończeniu dzisiejszej sesji będziemy mieć pamiątkowe zdjęcia, które wręczę Państwu
na ostatniej sesji w listopadzie. Wracamy do interpelacji. 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: „Ja mam
takie  pytanie  pierwsze  dotyczące  terminu  realizacji  Kobylińskiego,  bo  mieszkańcy
zgłaszają  się  do  mnie,  dzwonią  z  zapytaniem.  Szczerze  mówiąc  to  nie  sprawdzałam
realizacji  terminu tej umowy, więc prosiłabym Pana Prezydenta o informację. I  druga
sprawa dotyczy boiska w Borowiczkach, ponieważ przetarg jest rozstrzygnięty, ale tam
nie  widzę żadnego wykonawcy,  który  wszedłby.  Może aura jest  niekorzystna,  ale  nie
wiem dlaczego tak się dzieje, bo jesteśmy po przetargu, wykonawca został wyłoniony w
drodze zamówienia, ale nie ma. To proszę o informację kiedy wykonawca wejdzie właśnie
na to boisko w Borowiczkach. Dziękuję bardzo.”

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

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

Pan Radny  Tomasz Kominek  powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Poprosiłbym o informację, kiedy możemy spodziewać się oddania pierwszego i drugiego
etapu  budowy  ulicy  czy  modernizacji  ulicy  Zielonej  i  skąd  wynikają  te  opóźnienia,
ponieważ do 30 września mieliśmy mieć już po modernizacji tego odcinka pierwszego i
drugiego, natomiast z przyczyn właśnie niewiadomych od kilku tygodni nic się tam nie
działo. Dziękuję.” 

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

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

Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mam
pytanie odnośnie drugiego etapu ulicy Borowickiej. Też rozstrzygnięty przetarg, umowa
podpisana, wyznaczony termin czerwiec 2019, z tego jakie miałem wcześniej informacje.
Nic się, mam nadzieję że dzisiaj się nic tam też nie dzieje, bo do niedawna jeszcze się nic
nie działo  na tej  ulicy. Czy w związku z tym nie jest zagrożony termin zakończenia,
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przyszłoroczny,  zakończenia  tej  inwestycji  i  kiedy  się  tak  naprawdę  rozpocznie?
Dziękuję.” 

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń ze strony Państwa Radnych w tym punkcie, zatem
przechodzimy  do  punktu  czternastego:  odpowiedzi  na  interpelacje.  Pan  Prezydent
Andrzej Nowakowski. Proszę bardzo.”
 

Ad. pkt 14  

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

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo!
Postaramy się odpowiedzieć oczywiście na wszystkie interpelacje na piśmie, natomiast
jak  gdyby  o  szczegóły  poproszę,  jeśli  chodzi  o  kwestie  inwestycyjne,  za  chwilę
Wiceprezydenta Jacka Terebusa. W innych kwestiach - jeśli chodzi o Borowicką to właśnie
już się dzieje na szczęście, czyli już wykonawca wszedł… (niezrozumiały głos z sali) Nie,
w Borowiczkach, przepraszam, to jeszcze w Borowicką nie, tylko Borowiczki,  czyli  na
boisko, wczoraj wszedł wykonawca na plac budowy. Natomiast w przypadku Borowickiej i
Zielonej w takim razie, Szanowni Państwo, to z reguły jest tak, że niestety wykonawca, ci
wykonawcy, którzy zwłaszcza jeśli chodzi o Borowicką, mają świadomość, że zakończenie
inwestycji  jest  w  przyszłym roku  a  mają  w  tym momencie  pełny  portfel  zamówień,
realizują różne terminy inwestycji, które kończą się jeszcze w tym roku, to są najczęściej
na tych właśnie budowach gdzie terminy się kończą. Natomiast ten termin – na dzisiaj
nie mamy informacji, żeby był zagrożony ze strony wykonawcy. Ale o szczegóły poproszę
Pana Wiceprezydenta Jacka Terebusa. W przypadku ulicy Kobylińskiego mam świadomość
i  tutaj  oczywiście  przepraszam  bardzo  mieszkańców  Płocka  za  wielomiesięczne
utrudnienia,  ta  inwestycja  w  wąskim  gardle  Kobylińskiego,  która  toczyła  się  między
cmentarzami, tymi starymi naszymi cmentarzami a w tej chwili przesunęła się bliżej alei
Pawła  Nowaka  jest  związana  z  rozdziałem kanalizacji.  Firma  MOLEWSKI  na  zlecenie
Wodociągów realizuje tę inwestycję. Pierwszy taki etap, ten taki najbardziej trudny dla
użytkowników dróg, dla kierowców zakończyliśmy, natomiast przesunęliśmy się w stronę
alei Pawła Nowaka. Do końca tego roku prace powinny być zakończone. One są związane
z, tak jak powiedziałem, rozdziałem kanalizacji, z przeciskami, to są prace głęboko w
ziemi. Równolegle trwają prace także w alei Pawła Nowaka. Tam również ten rozdział
kanalizacji  jest  prowadzony.  Jak  Państwo  wiedzą  w  tym  roku  musimy  zakończyć  tę
inwestycje tak, żebyśmy w przyszłym roku mogli wejść z rozdziałem kanalizacji w ulicę
Tysiąclecia,  tak  jak  planowaliśmy.  Tutaj  realizuje  tę  inwestycję  firma  MOLEWSKI
Wodociągi.  To  też  taka  informacja  dla  Państwa,  pewnie  Państwo  wiedzą.  Realizują
rozdział kanalizacji także w ulicy 3 Maja co związane jest z przebiciem ulicy 3 Maja do
ulicy  Jachowicza.  Tam  na  tym  drugim  etapie  od  Jagiellonki  w  stronę  ronda
wybudowanego kończą się prace a jeszcze w tym roku prace zaczną się w ulicy Pięknej.
To także są prace bardzo rzeczywiście kłopotliwe dla mieszkańców ale zarazem związane
z głębokimi  wykopami i  rozdziałem kanalizacji.  W przypadku remontu,  przetargu czy
remontu Galerii Miodowa, czyli „Dołka” tam MZGM poprosimy o szczegółowe wyjaśnienia,
ale oczywiście  kary za opóźnienie,  tak jak w przypadku każdej  inwestycji,  która jest
opóźniona, jeśli nie ma żadnego uzasadnienia, to będą naliczone i o tym poinformujemy
Państwa Radnych, poinformujemy poprzez spółkę MZGM. W przypadku kwestii parkingu
o tę  sprawę  już  kilka  ładnych  tygodni  temu pytała  Pani  Radna  Daria  Domosławska.
Odpowiadaliśmy,  że  cały  czas  prowadzony  jest  nadzór  służb  nad  tym  parkingiem,
zarówno służb Orlen Areny, czy MOSiR-u, jak i  służb mundurowych, zwłaszcza straży
miejskiej, ale to nie jest parking strzeżony, to też trzeba mieć tego świadomość. To jest
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po prostu parking ogólnodostępny i tam nie ma strażnika, który całą dobę pilnuje czy
patroluje ten teren. Oczywiście rozważamy – i to także było w odpowiedzi na interpelację
Pani Radnej Domosławskiej – rozważamy zainstalowanie tam monitoringu, jesteśmy po
konsultacjach  z  policją  i  tutaj  oczywiście  ten  monitoring  tam  się  pojawi.  I  ostatnia
kwestia,  jeśli  chodzi  o  szkolenia.  Szkolenia  oczywiście  prowadzone  są  w  wielu
jednostkach, w wielu spółkach miejskich. Jest wiele firm, które tego rodzaju szkolenia
prowadzą. Często są to szkolenia wykorzystujące środki unijne. Ja sądzę, że także wiele
innych firm prowadzi różnego rodzaju szkolenia swoich pracowników. Również w urzędzie
miasta odbywały się różnego rodzaju szkolenia. Jeśli Państwo Radni będą zainteresowani
to my oczywiście tego rodzaju informacje o wszelkich szkoleniach będziemy Państwu
Radnym przekazywać. Dziękuję bardzo. Panie Wiceprezydencie.” 

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

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

Pan  Jacek  Terebus Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Odpowiadając na te dwa pytania, w pierwszej
kolejności jeśli chodzi o ulicę Borowicką – plac budowy został przekazany wykonawcy,
natomiast  wykonawca  uzgadniał  projekt  organizacji  ruchu.  Z  informacji,  którymi
dysponuję…  (z  sali  Pani  Radna  Iwona  Krajewska powiedziała:  „Już  jest  robiona
droga.”) Okej. Organizacja ruchu była konieczna do tego, żeby można było rozpocząć
prace związane z wymianą kanalizacji. I z tego co miałem informację z przedwczoraj to
prace  miały  zacząć  się  w  poniedziałek.  Pani  Radna  podpowiada,  że  już  wykonawcy
przygotowują się do rozpoczęcia robót. Termin nie jest zagrożony. W przypadku ulicy
Zielonej,  Panie  Przewodniczący,  jak  Pan  pamięta  mieliśmy  na  tym  zadaniu  aż  trzy
przetargi.  W  pierwszym  pierwotnym  terminie  umowy  podpisanym  do  30  września
mieliśmy opcję i z tej opcji skorzystaliśmy właśnie po to, aby móc w zależności od tego
jak będziemy dysponować środkami, zrealizować większy zakres i to się właśnie dzieje.
Stąd termin tej umowy przy skorzystaniu z opcji to jest 9 listopada. Ten termin na dzień
dzisiejszy nie jest zagrożony. Dziękuję.”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
bardzo Panu Prezydentowi.” 
     

Ad pkt 15  

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy,
Szanowni  Państwo,  do  kolejnego  punktu:  sprawy  różne.  Nim  przekażę  głos  Panu
Prezydentowi kilka tematów w sprawach różnych ode mnie.  Szanowni  Państwo, jak już
zapewne Państwo wiecie, w dniu wczorajszym trafiło do teczki mojej korespondencji pismo
od mojego pracodawcy o wyrażenie zgody na rozwiązanie ze mną stosunku pracy. Zwołałem
dzisiaj przed sesję spotkanie prezydium w tym temacie. Wyłączyłem się z prowadzenia tej
sprawy. Sprawę prowadzą Państwo Wiceprzewodniczący. Projekt stosownej uchwały zostanie
zapewne przygotowany na najbliższą listopadową sesję Rady Miasta Płocka. Kolejne tematy
w sprawach różnych ode mnie. Prośba od Pań z Biura Obsługi Rady Miasta o zdanie na
ostatniej  sesji  kluczyków  od  naszych  skrytek.  To  jest  prośba  do  wszystkich  Państwa.
Natomiast szczególna prośba jest do Państwa, którzy kończą w tej kadencji swoją przygodę
jako radni, przynajmniej na tym etapie, o zdanie laptopów - i tutaj podkreślone mam - z
kompletem  ładowarek.  Prośba.  Praktycznie  zawsze,  gdy  kończy  się  kadencja  z  tym
elementem są pewne problemy i opóźnienia. Prośba do Państwa o pamiętanie o tym. I
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ostatni element, który chciałbym Państwu zasygnalizować w sprawach różnych ode mnie –
dostaliście Państwo na swoje skrzynki informację przewodniczącego rady miasta na temat
złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Płocka. Tyle ode mnie. Teraz w
sprawach różnych Pan Prezydent, proszę bardzo.” 
(załącznik nr 38 do niniejszego protokołu)

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!  Chciałbym  przedstawić  informację  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  realizacji
oświadczeń majątkowych złożonych w 2018 roku. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 24 h
ust. 12 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedkładam Radzie Miasta
Płocka informację z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
Oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku
podatkowym za rok poprzedni zobowiązane były złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie
do  30  kwietnia  2018  roku  następujące  osoby:  Zastępcy  Prezydenta,  Sekretarz  Miasta,
Skarbnik  Miasta,  kierownicy  jednostek  organizacyjnych  miasta,  osoby  zarządzające  i
członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.  Oświadczenia majątkowe dotyczą majątku
odrębnego,  objętego  –  przepraszam,  małżeńską  wspólnością  majątkową  ww.  osób  i
zawierają informacje o, po pierwsze, zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i
akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej,  jednostek  samorządu  terytorialnego  i  związków  oraz  od  komunalnych  spółek
prawnych mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu a także dane o prowadzeniu
działalności  gospodarczej  dotyczące  zajmowania  stanowisk  w  spółkach  handlowych,  po
drugie – dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
zajęć z podaniem kwot uzyskanych z każdego tytułu, mienie ruchome o wartości powyżej 10
tysięcy złotych, zobowiązaniach – po czwarte – pieniężnych o wartości powyżej 10 tysięcy
złotych,  w tym zaciągniętych kredytach i  pożyczkach oraz  warunkach na jakich  zostały
udzielone. Zobowiązane do złożenia przedmiotowych oświadczeń według stanu na dzień 31
grudnia 2017 roku było łącznie 186 osoby w tym: 185 osób złożyło oświadczenia majątkowe
do  dnia  30  kwietnia  2018  roku,  a  jedna  osoba,  to  jest  Pan  Tomasz  Marzec,  złożył
oświadczenie majątkowe na podstawie art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym w
dniu 11 maja 2018 roku. Ponadto analizie poddano: 14 oświadczeń złożonych jako pierwsze
w  terminie  30  dni  od  dnia  powołania,  zatrudnienia  lub  otrzymania  upoważnienia  do
wydawania decyzji administracyjnych, 18 oświadczeń złożonych wg stanu na dzień odwołania
ze stanowiska, rozwiązania umowy o pracę, utraty mocy upoważnienia do wydawania decyzji
administracyjnych niżej wymienionych osób. I tutaj mamy informację odnośnie 18 osób. Są
to nazwiska i imiona osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Następnie
to są osoby, które złożyły… zostały odwołane bądź rozwiązana została umowa o pracę albo
utraciło moc upoważnienie i data złożenia oświadczenia majątkowego. Zgodnie z art. 24 h
ust.  8  ustawy  o  samorządzie  gminnym  została  dokonana  analiza  i  porównanie  treści
analizowanych  oświadczeń  majątkowych  oraz  złożonych  kopii  zeznań  o  wysokości
osiągniętego dochodu w 2017 roku z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych
oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań  o wysokości osiągniętego dochodu. W wyniku
analizy nie stwierdzono podstawy do wystąpienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z
wnioskiem  o  kontrolę  oświadczeń  majątkowych.  W  2018  roku  w  poddanych  analizie
oświadczeniach  majątkowych  zostały  stwierdzone  następujące  nieprawidłowości  i  tak  na
przykład brak określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych dochodów i
zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową –
to są dwie osoby, brak informacji o działce zabudowanej domem – dwie osoby, brak innych
informacji dotyczących nieruchomości i mieszkań – osiem osób, brak treści poszczególnych
punktów oświadczenia majątkowego – sześć osób,  rozbieżności  dochodów z załączonym
zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2017 – jedna osoba, brak

36



określenia zdarzenia, w związku z którym zaciągnięto zobowiązanie oraz stanu zadłużenia –
trzy osoby, inne, na przykład brak daty, nazwiska rodowego, funkcji, miejsca zatrudnienia –
jedna  osoba. W  związku  z  nieprawidłowościami  stwierdzonymi  w  analizowanych
oświadczeniach  majątkowych  zostały  podjęte  następujące  działania.  Osoby,  u  których
stwierdzono  nieprawidłowości  zostały  zobowiązane  do  złożenia  pisemnego  oświadczenia
dotyczącego  niezamieszczenia  wymaganych  informacji  w  oświadczeniach  majątkowych.
Wszystkie osoby złożyły pisemne informacje wyjaśniające lub też złożyły korektę oświadczeń
majątkowych. Ponadto informuję, iż złożone oświadczenia majątkowe wraz z oświadczeniami
wyjaśniającymi  stanowiącymi  integralną  część  oświadczeń  majątkowych  oraz  korekty
oświadczeń majątkowych zostały przekazane do właściwych urzędów skarbowych w celu
dokonania analizy. Po drugie - informacje jawne zawarte w oświadczeniach majątkowych
wraz  z  oświadczeniami  wyjaśniającymi  oraz  korekty  oświadczeń  majątkowych  zostały
udostępnione  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Płocka.  Informuję
jednocześnie informuję, iż do dnia sporządzenia niniejszej informacji zostało złożonych 25
oświadczeń majątkowych przez niżej wymienione osoby. I tutaj są wymienione te osoby. Z
uwagi na okres powstania zobowiązania do ich złożenia aktualnie poddawane są analizie.
Wyniki analizy zostaną przedstawione w 2019 roku. Podpisał Prezydent Miasta Płocka Andrzej
Nowakowski Prezydenta Miasta Płocka. Płock,  dnia 25 października 2018 roku.  Dziękuję
bardzo.” 

Pan Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panie Prezydencie. I Pan Prezydent Jacek Terebus widzę, że się zgłasza jeszcze.”

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

Pan  Jacek  Terebus  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Tak,  ja  tylko
informacyjnie - Pani Przewodnicząca, materiały które poprosiła Pani wczoraj na komisji są u
Pani na skrzynce. Tak że dziękuję.” 

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w sprawach różnych zatem przypominam Szanownym
Państwu Radnym, iż zaraz po sesji bezpośrednio będziemy mieli pamiątkowe zdjęcia tutaj
na auli.”

Ad pkt 16  

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała       Sekretarz Sesji    Przewodniczący 
 Rady Miasta Płocka  Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera Tomasz Maliszewski  Artur Jaroszewski 

         Wiceprzewodniczący
                    Rady Miasta Płocka 

   Tomasz Korga 
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	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos ks. mgr. Andrzejowi Pieńdykowi Prorektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
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	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy również bardzo serdecznie. Nie jestem pewny, nie widzę na sali Pana profesora Zbigniewa Kruszewskiego. Może tradycyjnie usiadł z tyłu. Nie widzę. Czy jest może ktoś inny ze Szkoły Wyższej im. Włodkowica na sali? Nie widzę. Szanowni Państwo czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tym momencie w tym punkcie? Nie widzę. Zatem serdecznie dziękujemy Państwu za to, że jesteście. Szkoły wyższe to bardzo, bardzo ważny element miastotwórczy. Rozwój wyższych, wszystkich wyższych uczelni płockich leży nam na sercu. Tak jak tylko będziemy mogli będziemy Państwa na pewno wspierać. Chociaż tutaj, jak Państwo wiecie, również możliwości ustawowe mamy mocno ograniczone, ale jesteście dla nas naprawdę bardzo, bardzo ważni, Wy, kadra i studenci. Serdecznie dziękujemy i liczymy na wspólną dalszą, bardzo dobrą dla miasta i mieszkańców współpracę. Dziękujemy Państwu bardzo. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie materiał pisemny, który otrzymaliśmy, czyli: ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych. Poddaję pod głosowanie ten materiał. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech możliwości. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie przy 23 głosach za na tak materiał został przyjęty. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Państwu za to, że przybyliście dzisiaj do auli. Oczywiście jak tylko macie Państwo wolę i chęć dalej z nami przebywać prosimy o to, ale mamy świadomość jak Wasze kalendarze są ograniczone. Dziękuję raz jeszcze.”
	Ad pkt 5
	Materiał: Analiza funkcjonowania Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 2018 roku w nowej siedzibie oraz plany na 2019 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty: analiza funkcjonowania POKiS-u w 2018 roku w nowej siedzibie i plany na 2019 rok. Pisemny materiał otrzymaliśmy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie materiału, który otrzymaliśmy. Proszę o pulpity do głosowania a Państwa Radnych proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. 18 na tak przy 5 wstrzymujących dokument został przyjęty.”
	Ad pkt 6
	Materiał: Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płocka w latach 2016-2017 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt szósty: raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka za lata 2016-2017. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie tego dokumentu. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników głosowania. Jednogłośnie przy 23 głosach na tak dokument został przyjęty.”
	Ad pkt 7
	Materiał: Ocena Strefy Płatnego Parkowania załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
	Ad pkt 8
	Materiał: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2017/18, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt ósmy: informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2017/18, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. Materiał pisemny otrzymaliśmy. Czy ktoś z Państwa chciałby odnieść się jeszcze do tego materiału? Nie widzę. Dziękuję. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie pisemnego materiału, który Państwo Radni otrzymali. Proszę o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech możliwości, które mamy na pulpitach. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. 21 na tak. Materiał przyjęty jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Punkt dziewiąty: przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku.(...)”
	Ad pkt 9
	
	Ad pkt 10
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do punktu dziesiątego: podjęcie uchwał w sprawach. I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków. Tradycyjnie, Szanowni Państwo, proponuję połączyć punkty pierwszy i drugi z uwagi na tą samą finansową tematykę.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zatem punkt pierwszy, projekt uchwały na druku numer 889 z dwoma autopoprawkami, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2018-2039 oraz punkt drugi – projekt uchwały na druku numer 890, również z dwoma autopoprawkami, w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018. Jako pierwsza zgłosiła się do głosu Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…)Zamknęliśmy, Szanowni Państwo, zatem etap pierwszy i przechodzimy do etapu drugiego – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Tradycyjnie, jak Państwo pozwolicie, będę czytał tylko numer punktu i numer druku nad którym w głosowaniu pochylamy się. Gdyby były jakieś w międzyczasie wnioski do Komisji Uchwał i Wniosków to bardzo proszę o zasygnalizowanie. Szanowni Państwo, bardzo proszę o gotowość do głosowania. Przechodzimy do głosowania.(…).”
	
	II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…)Dobrnęliśmy do końca tej części, która obejmowała głosowanie nad uchwałami. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt jedenasty: sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta Płocka. Prosimy bardzo, Panie Prezydencie.”
	Ad pkt 11
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Jeszcze raz bardzo serdecznie chciał Państwa pozdrowić Pan Ambasador Mongolii dziękując za zaproszenie na dzisiejszą, Panie Przewodniczący, sesję. Rzeczywiście to dla Ambasadora i dla Mongolii dzisiaj ważny moment, ważny dzień. Pozwólcie Państwo, że przedstawię sprawozdanie moje i moich zastępców z prac pomiędzy sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 28 września do 24 października.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka poinformował, że:
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo Panu Prezydentowi. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt dwunasty: sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta.”
	
	Ad pkt 12
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Chciałbym serdecznie Państwu Radnym podziękować za współpracę, Państwu z prezydium. Czy jakieś pytania do tych dokumentów, do tych naszych sprawozdań? Nie widzę. Dziękuję.”
	Ad pkt 13
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt trzynasty: interpelacje i zapytania radnych. Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej Wioletcie Kulpie.
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Gdybym mogła prosić o włączenie prezentacji. Tak, okej, dziękuję bardzo. Mam trzy kwestie, które chciałabym poruszyć na dzisiejszej sesji. Wszystkie trzy są dość istotne i ważne z punktu widzenia miasta, bezpieczeństwa finansów. Pierwsza kwestia dotyczy parkingu przy Orlen Arenie. Jak Państwo doskonale wiecie ostatnio spotykaliśmy się z trudnymi informacjami dotyczącymi tego, że mieszkańcy podkreślali, iż nie czują się bezpieczni na tym parkingu a ściślej mówiąc oni i pojazdy, które się tam znajdują. Państwo macie zobrazowane na zdjęciach jak wygląda mniej więcej parking przy Orlen Arenie. Mówię o parkingu wielopoziomowym. Potłuczone szkło, zniszczone samochody, podpalenia samochodów. Tak wygląda ostatni wrak, który został podpalony. Tak wygląda otoczenie Orlen Areny – śmieci. To też można zauważyć w Orlen Arenie. Uszkodzenie auta kolejne. Spalony ostatnio samochód. I też ja przyjechałam tam w piątek, ubiegły piątek na parking przy Orlen Arenie. Zostało to wygrodzone taśmami. Znaczy chcę tylko zaznaczyć – to jest informacja dla Państwa Radnych, ponieważ podejmowaliście Państwo decyzję, uchwałę o usuwaniu pojazdów z miasta Płocka - ten pojazd stał przez wiele miesięcy bez numerów rejestracyjnych na tym parkingu w Orlen Arenie, nikt się nim nie zajmował, nikt nie interweniował, również ani straż miejska, ani policja. Został w końcu spalony tak jak to widzicie Państwo na obrazie. Prawdopodobnie zarządzający Orlen Areną otoczyli ten samochód taśmą biało-czerwoną. Jest spalony strop, jak również został wygrodzony ten teren na powierzchni taśmą, czyli – jak rozumiem – też chciałabym wiedzieć czy została w jakiś sposób naruszona konstrukcja tego stropu. I o co wnioskujemy. Wnioskujemy przede wszystkim o to, żeby zamontować tam monitoring, szczególnie przy wyjściach dla osób pieszych, przynajmniej z tych stron gdzie znajdują się schody wyjściowe z parkingu podziemnego. Wnioskuję o to, aby światło na terenie tego parkingu – po pierwsze – było sprawdzane czy lampy świecą, bo część z tych lamp po prostu nie świeci. I dwa – żeby one były rozświecane troszkę wcześniej, bo tak jak mówili mi mieszkańcy, którzy tam parkują, a nie jest to parking zapełniony, ponieważ mieszkańcy boją się tam parkować, to światło zapala się znacznie później niż na przykład światło uliczne. Czyli stąd jest prośba, żeby rzeczywiście to było wcześniej uruchamiane. I trzecia rzecz o którą wnioskuję, szczególnie w momentach, kiedy mamy do czynienia z meczami lub innymi wydarzeniami, które są czy też w Orlen Arenie, czy na stadionie, aby tam były częstsze patrole zarówno policji jak i straży miejskiej po to, żeby uniknąć między innymi takich sytuacji szczególnie po zmroku. A więc to jest pierwsza moja interpelacja. Druga to nie jest interpelacja, ale cieszę się, że jest zarówno z nami jeszcze Pan Komendant Straży Miejskiej jak i Komendant Policji. To jest samochód zaparkowany, jeszcze do wczoraj był zaparkowany przy przejściu dla pieszych prowadzącym do Zespołu Szkół nr 1 na Międzytorzu. Nie został usunięty. Zasłaniał widoczność tego przejścia. Nie ma nawet 10 metrów od przejścia dla pieszych. I dzieci, żeby przejść przez to przejście dla pieszych musiały się wychylać, żeby zobaczyć czy nie nadjeżdża samochód. Czy w ogóle Państwo w jakiś sposób nie dostawaliście zgłoszeń? Bo mnie zaalarmowała jedna z mieszkanek tego osiedla Międzytorze, niestety teraz, dość późno, ale ta sytuacja miała dość długo miejsce. Więc prosiłabym na zwrócenie uwagi na tą sytuację. Dobrze. Jeśli już mamy tą fotografię to chciałabym zadać pytania, które już wcześniej zadałam i odgrażano mi się z tej mównicy, że mnie ktoś powie do sądu za to. Więc zadaję konkretne pytania, które zostały potwierdzone informacjami. Firma Sentio Szkolenia Doradcze Marta Krasuska na zlecenie Komunikacji Miejskiej prowadziła jedno szkolenie: Komunikacja w zespole, 16-17 kwiecień 2015 roku. To jest oficjalna informacja, która wyszła z Komunikacji Miejskiej w związku z tym nie jest ona wyssana z palca. Koszt tego szkolenia było około 1.000 złotych. To była informacja, która została nam udzielona dużo wcześniej, a ściślej mówiąc mediom lokalnym i mieliśmy możliwość to przeczytania, natomiast na profilu społecznościowym Pani Marty, który został już skasowany, usunęła ten profil, były wpisane dwa szkolenia a nie jedno, czyli jedno dla piętnastu osób, które trwało czternaście godzin, właśnie o tym o którym pisała Komunikacja za kwotę 1.000 złotych, drugie dla 180 osób trwało dwieście godzin. Ponadto była również informacja, że w latach 2015-2018 Pani Marta Krasuska jako firma Sentio i jeszcze druga firma o której zaraz powiem, prowadziła szkolenia między innymi w MOPS, w MOSiR, w MUP, w DPS, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym nr 2, w Wiśle Płock, w ZOZ, w Fundacji im. Adama Wiśniewskiego. KM poinformowało ostatnio, odpowiedź która została przez nich udzielona jest takiej treści: Komunikacja Miejska zorganizowała jedno szkolenie dla 180 osób - czyli to jest to drugie szkolenie w sumie - „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kierowców autobusów Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.”. Spółka pozyskała na nie dofinansowanie ze środków rezerwy KFS o wartości 79.990,20, wkład własny około 20.000 bez 20 groszy. Łączna wartość to blisko 100 tysięcy złotych bez 10 groszy. Szkolenie realizowane było od października 2016 do grudnia 2017. Szkolenie to przeprowadziła firma Somnium Aneta P. Firma została wyłoniona w trybie zapytania ofertowego. Wyjaśniła Pani Kinga Wochowska Komunikacji Miejskiej. I teraz moje pytania. Na jakiej podstawie powierzono Pani Krasuskiej oraz jej współpracownicy Anecie Przedlackiej szkolenia w spółkach i jednostkach budżetowych? Na jaką kwotę łącznie (z rozbiciem na poszczególne zlecenia) zlecono firmom Sentio Marta Krasuska, Somnium Aneta Przedlacka oraz Stowarzyszeniu Sensowni szkolenia albo inne działania przez spółki i jednostki budżetowe Gminy-Miasta Płock? W jakim zakresie szkoleń zleconych wyżej wymienionym firmom: do jakich konkretnie firm skierowano zapytania ofertowe i z jakich powodów zostały odrzucone? Czy kwota podawana przez Komunikację Miejską 99.999 zł jest kwotą netto czy brutto? To są kolejne pytania. I teraz tak. Sprawa, która również w moim przekonaniu jest bulwersująca i nosi znamiona wykorzystywania środków publicznych niekoniecznie właściwie i racjonalnie - chodzi o przetarg na remont Galerii Miodowa. Wiecie Państwo o tym, że przetarg wygrała droższa firma o około 500 tysięcy złotych, czyli to jest blisko pół miliona złotych, z krótszą gwarancją. MZGM powinien zakończyć remont - tak jak to ogłosił w zapytaniu, w ogłoszeniu przetargowym - 15 listopada, a termin zakończenia robót to był wpisany 31 października. Kwota, którą MZGM przeznaczył na ten przetarg to było 3.243.510 złotych. Firma AM-FOR Arkadiusz Fortuna z siedzibą we Włocławku zaoferowała kwotę w przetargu 3.185.700 złotych oraz minimum 75 miesięcy gwarancji. To jest w przeliczeniu na miesiące i lata 6 lat i 2,5 miesiąca dokładnie. Druga oferta EURODOM Jarosław Dąbkowski zaproponowała kwotę 3.677.700,00 złotych, ale tylko 5 lat gwarancji. Firma zaproponowała wówczas skrócenie terminu oddania tej inwestycji o cztery tygodnie, czyli za 28 dni szybszego wykonania, szybszego oddania tej inwestycji MZGM – czytaj właściciel, bo jak rozumiem to jest w porozumieniu robione z miastem – zapłaciliśmy pół miliona złotych. I teraz co dalej się dzieje. Cztery tygodnie przed terminem to jest 3 października, dzisiaj mamy 25, nie ma oddanej tej inwestycji, z tym że termin niedotrzymania tej inwestycji o tym mieliśmy już wiedzę w czerwcu, kiedy to odpowiadano na interpelację Pana Radnego Sosnowskiego i wówczas już podano, że zakończenie prac będzie na 18 października, czyli już z dwutygodniowym opóźnieniem od tego 3. pierwotnego października. Dziś mamy 25, tak jak powiedziałam, i ta inwestycja cały czas nie jest oddana. Czyli, dobrze, nie będę już się dalej… Odczytam to co mam w interpelacji i te pytania, które mam do Prezydenta. Zgodnie z dokumentami przetargowymi, remont tzw. Galerii Miodowa wykonywany przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej powinien zakończyć się 15 listopada, w tym wymagany termin zakończenia 31 października. MZGM przeznaczył na tę inwestycję – to co już mówiłam - 3.243.510 zł. Nie będę dalej się powtarzać. Pytania. MZGM zapewniał, że realizacja modernizacji przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, co jest dość dziwne, ponieważ jeśli są opóźnienia to znaczy, że nie przebiega wszystko z zaplanowanym harmonogramem. W związku z tym z jakiego powodu wybrano droższą o 0,5 mln zł ofertę z krótszą gwarancją? Na kiedy wyznaczono termin zakończenia robót budowlanych? Na kiedy wyznaczono termin odbioru inwestycji? Czy ustalono kary umowne – i tutaj proszę wpisać mi stawkę dzienną - za opóźnienia w oddaniu inwestycji i w jakiej wysokości? Czy MZGM przewiduje podniesienie kwoty czynszów najemcom tzw. Galerii Miodowa w tym lub przyszłym roku? To są konkretne pytania, które dotyczą finansów publicznych miasta Płocka. Nie ma to znaczenia, że to jest spółka. To są wszystko pieniądze publiczne i zasadnym jest to, że jeśli Państwo wybieraliście firmę z założenia, że ona miała cztery tygodnie krótszy termin realizacji tej inwestycji i zapłaciliście za to pół miliona złotych drożej za ofertę, to chciałabym wiedzieć jakie konsekwencje nas czekają jako miasto, jeśli chodzi o niedotrzymanie terminu i jakie konsekwencje czekają tą firmę, która nie dotrzymała - już wiemy - terminu. Dzisiaj jest 25, nie jest oddana inwestycja i nigdy w życiu odsetki nawet, które Państwo im naliczycie nie sięgną kwoty pół miliona złotych. Mówię o karach umownych z tytułu niedotrzymania tej umowy. W związku z tym wydaje mi się w dużej mierze i mogłam przypuszczać, że jest to duża niegospodarność występująca ze strony spółki MZGM i o to będę, o wyjaśnienia wnioskować. Dziękuję.”
	(prezentacja stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu)
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Nie widzę na razie więcej zgłoszeń w punkcie interpelacje. Chciałbym przy okazji poprosić Państwa Radnych o nieopuszczanie auli przed zakończeniem obrad. Bezpośrednio po zakończeniu dzisiejszej sesji będziemy mieć pamiątkowe zdjęcia, które wręczę Państwu na ostatniej sesji w listopadzie. Wracamy do interpelacji. 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: „Ja mam takie pytanie pierwsze dotyczące terminu realizacji Kobylińskiego, bo mieszkańcy zgłaszają się do mnie, dzwonią z zapytaniem. Szczerze mówiąc to nie sprawdzałam realizacji terminu tej umowy, więc prosiłabym Pana Prezydenta o informację. I druga sprawa dotyczy boiska w Borowiczkach, ponieważ przetarg jest rozstrzygnięty, ale tam nie widzę żadnego wykonawcy, który wszedłby. Może aura jest niekorzystna, ale nie wiem dlaczego tak się dzieje, bo jesteśmy po przetargu, wykonawca został wyłoniony w drodze zamówienia, ale nie ma. To proszę o informację kiedy wykonawca wejdzie właśnie na to boisko w Borowiczkach. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Kominkowi.
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Poprosiłbym o informację, kiedy możemy spodziewać się oddania pierwszego i drugiego etapu budowy ulicy czy modernizacji ulicy Zielonej i skąd wynikają te opóźnienia, ponieważ do 30 września mieliśmy mieć już po modernizacji tego odcinka pierwszego i drugiego, natomiast z przyczyn właśnie niewiadomych od kilku tygodni nic się tam nie działo. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Tomasz Kolczyński.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.
	Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mam pytanie odnośnie drugiego etapu ulicy Borowickiej. Też rozstrzygnięty przetarg, umowa podpisana, wyznaczony termin czerwiec 2019, z tego jakie miałem wcześniej informacje. Nic się, mam nadzieję że dzisiaj się nic tam też nie dzieje, bo do niedawna jeszcze się nic nie działo na tej ulicy. Czy w związku z tym nie jest zagrożony termin zakończenia, przyszłoroczny, zakończenia tej inwestycji i kiedy się tak naprawdę rozpocznie? Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń ze strony Państwa Radnych w tym punkcie, zatem przechodzimy do punktu czternastego: odpowiedzi na interpelacje. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski. Proszę bardzo.”
	
	Ad. pkt 14
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Postaramy się odpowiedzieć oczywiście na wszystkie interpelacje na piśmie, natomiast jak gdyby o szczegóły poproszę, jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne, za chwilę Wiceprezydenta Jacka Terebusa. W innych kwestiach - jeśli chodzi o Borowicką to właśnie już się dzieje na szczęście, czyli już wykonawca wszedł… (niezrozumiały głos z sali) Nie, w Borowiczkach, przepraszam, to jeszcze w Borowicką nie, tylko Borowiczki, czyli na boisko, wczoraj wszedł wykonawca na plac budowy. Natomiast w przypadku Borowickiej i Zielonej w takim razie, Szanowni Państwo, to z reguły jest tak, że niestety wykonawca, ci wykonawcy, którzy zwłaszcza jeśli chodzi o Borowicką, mają świadomość, że zakończenie inwestycji jest w przyszłym roku a mają w tym momencie pełny portfel zamówień, realizują różne terminy inwestycji, które kończą się jeszcze w tym roku, to są najczęściej na tych właśnie budowach gdzie terminy się kończą. Natomiast ten termin – na dzisiaj nie mamy informacji, żeby był zagrożony ze strony wykonawcy. Ale o szczegóły poproszę Pana Wiceprezydenta Jacka Terebusa. W przypadku ulicy Kobylińskiego mam świadomość i tutaj oczywiście przepraszam bardzo mieszkańców Płocka za wielomiesięczne utrudnienia, ta inwestycja w wąskim gardle Kobylińskiego, która toczyła się między cmentarzami, tymi starymi naszymi cmentarzami a w tej chwili przesunęła się bliżej alei Pawła Nowaka jest związana z rozdziałem kanalizacji. Firma MOLEWSKI na zlecenie Wodociągów realizuje tę inwestycję. Pierwszy taki etap, ten taki najbardziej trudny dla użytkowników dróg, dla kierowców zakończyliśmy, natomiast przesunęliśmy się w stronę alei Pawła Nowaka. Do końca tego roku prace powinny być zakończone. One są związane z, tak jak powiedziałem, rozdziałem kanalizacji, z przeciskami, to są prace głęboko w ziemi. Równolegle trwają prace także w alei Pawła Nowaka. Tam również ten rozdział kanalizacji jest prowadzony. Jak Państwo wiedzą w tym roku musimy zakończyć tę inwestycje tak, żebyśmy w przyszłym roku mogli wejść z rozdziałem kanalizacji w ulicę Tysiąclecia, tak jak planowaliśmy. Tutaj realizuje tę inwestycję firma MOLEWSKI Wodociągi. To też taka informacja dla Państwa, pewnie Państwo wiedzą. Realizują rozdział kanalizacji także w ulicy 3 Maja co związane jest z przebiciem ulicy 3 Maja do ulicy Jachowicza. Tam na tym drugim etapie od Jagiellonki w stronę ronda wybudowanego kończą się prace a jeszcze w tym roku prace zaczną się w ulicy Pięknej. To także są prace bardzo rzeczywiście kłopotliwe dla mieszkańców ale zarazem związane z głębokimi wykopami i rozdziałem kanalizacji. W przypadku remontu, przetargu czy remontu Galerii Miodowa, czyli „Dołka” tam MZGM poprosimy o szczegółowe wyjaśnienia, ale oczywiście kary za opóźnienie, tak jak w przypadku każdej inwestycji, która jest opóźniona, jeśli nie ma żadnego uzasadnienia, to będą naliczone i o tym poinformujemy Państwa Radnych, poinformujemy poprzez spółkę MZGM. W przypadku kwestii parkingu o tę sprawę już kilka ładnych tygodni temu pytała Pani Radna Daria Domosławska. Odpowiadaliśmy, że cały czas prowadzony jest nadzór służb nad tym parkingiem, zarówno służb Orlen Areny, czy MOSiR-u, jak i służb mundurowych, zwłaszcza straży miejskiej, ale to nie jest parking strzeżony, to też trzeba mieć tego świadomość. To jest po prostu parking ogólnodostępny i tam nie ma strażnika, który całą dobę pilnuje czy patroluje ten teren. Oczywiście rozważamy – i to także było w odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Domosławskiej – rozważamy zainstalowanie tam monitoringu, jesteśmy po konsultacjach z policją i tutaj oczywiście ten monitoring tam się pojawi. I ostatnia kwestia, jeśli chodzi o szkolenia. Szkolenia oczywiście prowadzone są w wielu jednostkach, w wielu spółkach miejskich. Jest wiele firm, które tego rodzaju szkolenia prowadzą. Często są to szkolenia wykorzystujące środki unijne. Ja sądzę, że także wiele innych firm prowadzi różnego rodzaju szkolenia swoich pracowników. Również w urzędzie miasta odbywały się różnego rodzaju szkolenia. Jeśli Państwo Radni będą zainteresowani to my oczywiście tego rodzaju informacje o wszelkich szkoleniach będziemy Państwu Radnym przekazywać. Dziękuję bardzo. Panie Wiceprezydencie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Prezydent Jacek Terebus, proszę bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
	Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Odpowiadając na te dwa pytania, w pierwszej kolejności jeśli chodzi o ulicę Borowicką – plac budowy został przekazany wykonawcy, natomiast wykonawca uzgadniał projekt organizacji ruchu. Z informacji, którymi dysponuję… (z sali Pani Radna Iwona Krajewska powiedziała: „Już jest robiona droga.”) Okej. Organizacja ruchu była konieczna do tego, żeby można było rozpocząć prace związane z wymianą kanalizacji. I z tego co miałem informację z przedwczoraj to prace miały zacząć się w poniedziałek. Pani Radna podpowiada, że już wykonawcy przygotowują się do rozpoczęcia robót. Termin nie jest zagrożony. W przypadku ulicy Zielonej, Panie Przewodniczący, jak Pan pamięta mieliśmy na tym zadaniu aż trzy przetargi. W pierwszym pierwotnym terminie umowy podpisanym do 30 września mieliśmy opcję i z tej opcji skorzystaliśmy właśnie po to, aby móc w zależności od tego jak będziemy dysponować środkami, zrealizować większy zakres i to się właśnie dzieje. Stąd termin tej umowy przy skorzystaniu z opcji to jest 9 listopada. Ten termin na dzień dzisiejszy nie jest zagrożony. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo Panu Prezydentowi.”
	
	Ad pkt 15
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu: sprawy różne. Nim przekażę głos Panu Prezydentowi kilka tematów w sprawach różnych ode mnie. Szanowni Państwo, jak już zapewne Państwo wiecie, w dniu wczorajszym trafiło do teczki mojej korespondencji pismo od mojego pracodawcy o wyrażenie zgody na rozwiązanie ze mną stosunku pracy. Zwołałem dzisiaj przed sesję spotkanie prezydium w tym temacie. Wyłączyłem się z prowadzenia tej sprawy. Sprawę prowadzą Państwo Wiceprzewodniczący. Projekt stosownej uchwały zostanie zapewne przygotowany na najbliższą listopadową sesję Rady Miasta Płocka. Kolejne tematy w sprawach różnych ode mnie. Prośba od Pań z Biura Obsługi Rady Miasta o zdanie na ostatniej sesji kluczyków od naszych skrytek. To jest prośba do wszystkich Państwa. Natomiast szczególna prośba jest do Państwa, którzy kończą w tej kadencji swoją przygodę jako radni, przynajmniej na tym etapie, o zdanie laptopów - i tutaj podkreślone mam - z kompletem ładowarek. Prośba. Praktycznie zawsze, gdy kończy się kadencja z tym elementem są pewne problemy i opóźnienia. Prośba do Państwa o pamiętanie o tym. I ostatni element, który chciałbym Państwu zasygnalizować w sprawach różnych ode mnie – dostaliście Państwo na swoje skrzynki informację przewodniczącego rady miasta na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Płocka. Tyle ode mnie. Teraz w sprawach różnych Pan Prezydent, proszę bardzo.”
	(załącznik nr 38 do niniejszego protokołu)
	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! Chciałbym przedstawić informację Prezydenta Miasta Płocka z realizacji oświadczeń majątkowych złożonych w 2018 roku. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedkładam Radzie Miasta Płocka informację z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni zobowiązane były złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie do 30 kwietnia 2018 roku następujące osoby: Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. Oświadczenia majątkowe dotyczą majątku odrębnego, objętego – przepraszam, małżeńską wspólnością majątkową ww. osób i zawierają informacje o, po pierwsze, zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego i związków oraz od komunalnych spółek prawnych mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych, po drugie – dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć z podaniem kwot uzyskanych z każdego tytułu, mienie ruchome o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, zobowiązaniach – po czwarte – pieniężnych o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach na jakich zostały udzielone. Zobowiązane do złożenia przedmiotowych oświadczeń według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku było łącznie 186 osoby w tym: 185 osób złożyło oświadczenia majątkowe do dnia 30 kwietnia 2018 roku, a jedna osoba, to jest Pan Tomasz Marzec, złożył oświadczenie majątkowe na podstawie art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym w dniu 11 maja 2018 roku. Ponadto analizie poddano: 14 oświadczeń złożonych jako pierwsze w terminie 30 dni od dnia powołania, zatrudnienia lub otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, 18 oświadczeń złożonych wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska, rozwiązania umowy o pracę, utraty mocy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych niżej wymienionych osób. I tutaj mamy informację odnośnie 18 osób. Są to nazwiska i imiona osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Następnie to są osoby, które złożyły… zostały odwołane bądź rozwiązana została umowa o pracę albo utraciło moc upoważnienie i data złożenia oświadczenia majątkowego. Zgodnie z art. 24 h ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym została dokonana analiza i porównanie treści analizowanych oświadczeń majątkowych oraz złożonych kopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w 2017 roku z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu. W wyniku analizy nie stwierdzono podstawy do wystąpienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę oświadczeń majątkowych. W 2018 roku w poddanych analizie oświadczeniach majątkowych zostały stwierdzone następujące nieprawidłowości i tak na przykład brak określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową – to są dwie osoby, brak informacji o działce zabudowanej domem – dwie osoby, brak innych informacji dotyczących nieruchomości i mieszkań – osiem osób, brak treści poszczególnych punktów oświadczenia majątkowego – sześć osób, rozbieżności dochodów z załączonym zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2017 – jedna osoba, brak określenia zdarzenia, w związku z którym zaciągnięto zobowiązanie oraz stanu zadłużenia – trzy osoby, inne, na przykład brak daty, nazwiska rodowego, funkcji, miejsca zatrudnienia – jedna osoba. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych zostały podjęte następujące działania. Osoby, u których stwierdzono nieprawidłowości zostały zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego niezamieszczenia wymaganych informacji w oświadczeniach majątkowych. Wszystkie osoby złożyły pisemne informacje wyjaśniające lub też złożyły korektę oświadczeń majątkowych. Ponadto informuję, iż złożone oświadczenia majątkowe wraz z oświadczeniami wyjaśniającymi stanowiącymi integralną część oświadczeń majątkowych oraz korekty oświadczeń majątkowych zostały przekazane do właściwych urzędów skarbowych w celu dokonania analizy. Po drugie - informacje jawne zawarte w oświadczeniach majątkowych wraz z oświadczeniami wyjaśniającymi oraz korekty oświadczeń majątkowych zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. Informuję jednocześnie informuję, iż do dnia sporządzenia niniejszej informacji zostało złożonych 25 oświadczeń majątkowych przez niżej wymienione osoby. I tutaj są wymienione te osoby. Z uwagi na okres powstania zobowiązania do ich złożenia aktualnie poddawane są analizie. Wyniki analizy zostaną przedstawione w 2019 roku. Podpisał Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski Prezydenta Miasta Płocka. Płock, dnia 25 października 2018 roku. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. I Pan Prezydent Jacek Terebus widzę, że się zgłasza jeszcze.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
	Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Tak, ja tylko informacyjnie - Pani Przewodnicząca, materiały które poprosiła Pani wczoraj na komisji są u Pani na skrzynce. Tak że dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w sprawach różnych zatem przypominam Szanownym Państwu Radnym, iż zaraz po sesji bezpośrednio będziemy mieli pamiątkowe zdjęcia tutaj na auli.”
	Ad pkt 16
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady LIII Sesji Rady Miasta Płocka.
	Na tym protokół zakończono i podpisano.
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