
PROTOKÓŁ NR VII/2015
Z OBRAD VII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA

ODBYTEJ W DNIU 28 KWIETNIA 2015 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz.1005, a zakończyła o godz.1535 . 
Obrady Sesji są nagrywane.

Stan Radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecnych - 0
Osób zaproszonych - 162
Obecnych - 85
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1

Otwarcia  obrad  VII  Sesji  Rady  Miasta  Płocka  dokonał  Pan  Artur  Jaroszewski
Przewodniczący Rady Miasta Płocka. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji. 

Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco:
1/Otwarcie obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka z 31.03.2015 roku.
4/Ocena infrastruktury komunalnej i społecznej osiedla Borowiczki. 
Przyjęcie harmonogramu prac służących dostosowaniu jej do oczekiwań mieszkańców i
standardów drugiej dekady XXI wieku.
5/ Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2014 rok.
6/ Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015-2031
(druk nr 128),

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 (druk nr 129),
3. przyjęcie sprawozdania z działalności  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Płocku za 2014 rok (druk nr 111),
4. przyjęcia  „Oceny  zasobów  pomocy  społecznej  miasta  Płocka  za  2014  rok”

(druk nr 112),
5. zobowiązania organu prowadzącego szkołę do ponoszenia, z dochodów własnych,

kosztów  kształcenia  w  oddziale  międzynarodowym  przekraczających  wydatki
bieżące  ponoszone  na  jednego  ucznia  w  pozostałych  oddziałach  szkoły
(druk nr 113), 
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6. wystąpienia  z  wnioskiem  o  udzielenie  zezwolenia  na  utworzenie  oddziału
międzynarodowego  do  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  i  wychowania
(druk nr 114),

7. zaciągnięcia  zobowiązania  wykraczającego  poza  rok  budżetowy  przez  Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki (druk nr 115),

8. określenia  wykazu  kąpielisk  na  terenie  Gminy-Miasto  Płock  na  rok  2015
(druk nr 116),

9. zmiany  uchwały  Rady  Miasta  Płocka  na  101/VI/2015  z  dnia  31.03.2015  r.  w
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Płocka (druk nr 117),

10. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 102/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych
odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 118),

11. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 119),

12. zmieniająca uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy
Miasto Płock (druk nr 120),

13. wyrażenia  zgody  na  nabycie  na  rzecz  Gminy-Miasto  Płock  prawa  użytkowania
wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy  ul. Zduńskiej o
numerze ewidencyjnym 454/1 o pow. 0,0597 ha stanowiącej  własność Skarbu
Państwa,  a  będącej  w  użytkowaniu  wieczystym  osoby  prawnej,  dla  której
prowadzona jest księga wieczysta PL1P/00016596/4 (druk nr 121),

14. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Pani  Barbarze  Szurgocińskiej  (druk  nr
122),

15. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Zygmuntowi  Markowi
Mokrowieckiemu (druk nr 123),

16. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Hannie Witt-Paszcie (druk nr 124),
17. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Adamowi  Wiśniewskiemu

(druk nr 125),
18. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Tomaszowi Korga (druk nr 126),
19. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Pani  Marii  Łukawskiej-Siedleckiej

(druk nr 127),
20. skargi Pana Jacka Żurawskiego zam. w Płocku (druk nr 130).

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady
    Miasta Płocka.
9/ Interpelacje i zapytania radnych.
10/ Odpowiedzi na interpelacje.
11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Szanowni
Państwo, na początek sesji smutna chwila. Cztery dni temu w wieku 93 lat odszedł wielki

2



Polak Pan profesor Władysław Bartoszewski – historyk, pisarz, publicysta, dziennikarz,
wykładowca uniwersytecki, działacz społeczny i polityczny, dyplomata, więzień Auschwitz,
żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego i Rady Pomocy Żydom
„Żegota”,  uczestnik  Powstania  Warszawskiego.  Po  wojnie  aresztowany  i  więziony  w
okresie  stalinowskim.  Wykładał  historię  najnowszą  na  Katolickim  Uniwersytecie
Lubelskim, wykładał również na uczelniach zagranicznych. Współpracownik radia „Wolna
Europa”. Działacz opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność”. Inwigilowany przez SB.
Po  wprowadzeniu  stanu  wojennego  internowany.  W  Wolnej  Polsce  dwukrotnie  pełnił
funkcję  Ministra  Spraw  Zagranicznych.  W  latach  1997-2001  senator  Rzeczpospolitej
Polskiej. Od 2001 roku przewodniczył Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz
Międzynarodowej  Radzie  Oświęcimskiej.  W 2007 roku został  pełnomocnikiem Prezesa
Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego. Przez wiele lat wchodził w skład Kapituły
Orderu  Orła  Białego  pełniąc  w  niej  między  innymi  funkcję  Kanclerza.  Za  swoje
zaangażowanie i aktywność był laureatem wielu nagród, odznaczeń i wyróżnień polskich i
zagranicznych,  m.in.  Orderu Orła  Białego,  Złotego  Medalu  „Zasłużony Kulturze  Gloria
Artis”,  papieskiego Orderu świętego  Grzegorza  Wielkiego.  Doktor  honoris  causa  wielu
uniwersytetów. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pomoc
udzielaną Żydom w czasie wojny oraz uhonorowany przez Instytut Yad Vashem tytułem
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Był autorem około półtora tysiąca artykułów i około
40  książek.  Po  raz  ostatni  odwiedził  Płock  w  2013  roku.  Podczas  spotkania  z
mieszkańcami opowiadał o skomplikowanych relacjach polsko-niemiecko-żydowskich. Był
świadkiem historii  Polski.  Działał  zarówno na rzecz  pamięci  jak  i  współczesności.  Nie
stronił od komentowania spraw bieżących. Zaledwie tydzień temu bardzo trafnie ocenił
głupią wypowiedź Dyrektora FBI. Aktywny do samego końca, głęboko zaangażowany w
sprawy polskie, otwarty na innych. Położył ogromny wkład w budowanie pojednania i
dialogu  polsko-niemieckiego  i  polsko-żydowskiego.  Ale  przede  wszystkim  był
ambasadorem i obrońcą polskości. Jak mówił: zawsze warto być przyzwoitym i uczciwym,
choć  nie  zawsze  to  się  opłaca.  Szanowni  Państwo,  uczcijmy  minutą  ciszy  pamięć
Wielkiego Polaka. Dziękuję bardzo.[…]”

Ad.  pkt 2

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

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poddał  pod  głosowanie
zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków.

W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w zaproponowanym
składzie (za – 24, przeciw - 0, wstrzymujących - 0).

Komisja Uchwał i Wniosków: 
Artur Kras
Michał Twardy.
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Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „[…]  Szanowni
Państwo, a teraz porządek obrad dzisiejszej sesji. Chciałbym Państwa poinformować, iż ze
strony  Pana  Prezydenta  wpłynęły  do  mnie  trzy  pisma  dotyczące  porządku  obrad
dzisiejszej sesji. Pierwsze pismo dotyczy wniosku o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej
sesji projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 115, który mamy przewidziany w
punkcie  siódmym.  Jest  to  projekt  uchwały  dotyczący  zaciągnięcia  zobowiązania
wykraczającego poza rok budżetowy przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (druk 115).
Tam jest propozycja zdjęcia tegoż dokumentu z porządku obrad. Oprócz tego wpłynęły do
mnie dwa wnioski Pana Prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze dwóch
dodatkowych projektów uchwał – projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 131 w
sprawie:  przyjęcia  programu  polityki  zdrowotnej:  „Program  profilaktyki  zakażeń  HCV
wśród  mieszkańców  miasta  Płocka  w  latach  2015-2017”  i  wniosek  Pana  Prezydenta
dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały pomieszczonego na druku
numer 132 w sprawie zmiany uchwały nr 96/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca
2015  roku  w  sprawie  przyjęcia  „Programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock w roku 2015.” Czyli
takie  trzy  wnioski  od  Pana  Prezydenta  dotyczące  porządku  obrad  dzisiejszej  sesji.  I
chciałbym, Szanowni Państwo, żebyśmy je poddali pod głosowanie w takiej kolejności jak
je odczytałem.[…]”

Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka poddał  pod  głosowanie
wnioski dotyczące wprowadzenia zmian do porządku obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka:

• wniosek o zdjęcie z porządku obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka projektu uchwały
w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy przez
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (druk nr 115)

Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 115 został zdjęty z porządku obrad VII Sesji
Rady Miasta Płocka.

• wniosek  dotyczący  wprowadzenia  do  porządku projektu  uchwały  w  sprawie
przyjęcia programu polityki zdrowotnej: „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród
mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017” (druk nr 131) 

   
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 131 został wprowadzony do porządku obrad
VII Sesji Rady Miasta Płocka.

• wniosek  dotyczący  wprowadzenia  do  porządku projektu  uchwały  w  sprawie
zmiany uchwały nr 96/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w
sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
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zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  -  Miasto  Płock  w  roku
2015.” (druk nr 132)

Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 132 został wprowadzony do porządku obrad
VII Sesji Rady Miasta Płocka.
(pisma dotyczące wprowadzenia zmian do porządku obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka
stanowią załączniki nr 7, 8 i 9 do niniejszego protokołu)
Po wprowadzeniu zmian porządek obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się
następująco: 
1/Otwarcie obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka z 31.03.2015 roku.
4/Ocena infrastruktury komunalnej i społecznej osiedla Borowiczki. 
Przyjęcie harmonogramu prac służących dostosowaniu jej do oczekiwań mieszkańców i
standardów drugiej dekady XXI wieku.
5/ Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2014 rok.
6/ Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015-2031
(druk nr 128),

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 (druk nr 129),
3. przyjęcie sprawozdania z działalności  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Płocku za 2014 rok (druk nr 111),
4. przyjęcia  „Oceny  zasobów  pomocy  społecznej  miasta  Płocka  za  2014  rok”

(druk nr 112),
5. zobowiązania organu prowadzącego szkołę do ponoszenia, z dochodów własnych,

kosztów  kształcenia  w  oddziale  międzynarodowym  przekraczających  wydatki
bieżące  ponoszone  na  jednego  ucznia  w  pozostałych  oddziałach  szkoły
(druk nr 113),  

6. wystąpienia  z  wnioskiem  o  udzielenie  zezwolenia  na  utworzenie  oddziału
międzynarodowego  do  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  i  wychowania
(druk nr 114),

7. określenia  wykazu  kąpielisk  na  terenie  Gminy-Miasto  Płock  na  rok  2015
(druk nr 116),

8. zmiany  uchwały  Rady  Miasta  Płocka  na  101/VI/2015  z  dnia  31.03.2015  r.  w
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Płocka (druk nr 117),

9. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 102/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych
odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 118),

10. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 119),

11. zmieniająca uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy
Miasto Płock (druk nr 120),
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12. wyrażenia  zgody  na  nabycie  na  rzecz  Gminy-Miasto  Płock  prawa  użytkowania
wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy  ul. Zduńskiej o
numerze ewidencyjnym 454/1 o pow. 0,0597 ha stanowiącej  własność Skarbu
Państwa,  a  będącej  w  użytkowaniu  wieczystym  osoby  prawnej,  dla  której
prowadzona jest księga wieczysta PL1P/00016596/4 (druk nr 121),

13. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Pani  Barbarze  Szurgocińskiej  (druk  nr
122),

14. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Zygmuntowi  Markowi
Mokrowieckiemu (druk nr 123),

15. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Hannie Witt-Paszcie (druk nr 124),
16. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Adamowi  Wiśniewskiemu

(druk nr 125),
17. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Tomaszowi Korga (druk nr 126),
18. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Pani  Marii  Łukawskiej-Siedleckiej

(druk nr 127),
19. skargi Pana Jacka Żurawskiego zam. w Płocku (druk nr 130),
20. przyjęcia programu polityki zdrowotnej: „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród

mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017” (druk nr 131), 
21. zmiany uchwały nr 96/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku. w

sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock w roku 2015.”
(druk nr 132).

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady
    Miasta Płocka.
9/ Interpelacje i zapytania radnych.
10/ Odpowiedzi na interpelacje.
11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 3

Pod  głosowanie  został  poddany  protokół  z  obrad  VI  Sesji  Rady  Miasta  Płocka,  która
odbyła się w dniu 31 marca 2015 roku. 

Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
Protokół nr VI/2015 z obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty.

Ad. pkt 4
Materiał:  Ocena  infrastruktury  komunalnej  i  społecznej  osiedla  Borowiczki.  Przyjęcie
harmonogramu prac służących dostosowaniu jej do oczekiwań mieszkańców i standardów
drugiej dekady XXI wieku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Wojciechowi Hetkowskiemu. 
Pan  Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie
Prezydencie! Panowie Prezydenci! Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Bardzo
się cieszę, że ten punkt znalazł się w porządku obrad sesji Rady Miasta. Świadczy to o
tym,  że  dostrzegamy  problem  osiedla,  które  po  przyłączeniu  do  Płocka  zamiast
przeżywać  jakieś  historie  prorozwoje,  z  chwilą,  kiedy  zniknęła  z  mapy  cukrownia
przestało być miejscem, w którym dzieje się coś pozytywnego, jeśli chodzi o rozwój tego
terenu. Jest to o tyle paradoksalne, że na tym terenie mieszkają ludzie bardzo aktywni,
ludzie  którzy  sprawdzali  się  w  różnych  sytuacjach  bardzo  niebezpiecznych,  skrajnie
niebezpiecznych  w czasie  powodzi,  w czasie  ratowania  dobytku  nie  tylko  swojego,  a
przede wszystkim dzielnicy w której mieszkają. Jest tam mnóstwo ludzi podejmujących
wiele  fantastycznych  inicjatyw  społecznych.  Wymienię  tutaj  chociażby  Wianki,  czy
inicjatywę  Plaża  627.  W  głowach  tych  ludzi  kipi  od  pomysłów.  Niestety  baza,
infrastruktura społeczna, infrastruktura komunalna - w mojej ocenie - pozostawia tam
wiele  do  życzenia.  Dlatego  w  czasie  kampanii  wyborczej  2014  roku  obiecałem
mieszkańcom, że postaram się doprowadzić do sytuacji takiej, że ten temat znajdzie się
po raz  pierwszy w historii  obrad Rady Miasta  -  przynajmniej  w tym czasie,  kiedy ja
pamiętam  -  znajdzie  się  temat  poświęcony  temu  jednemu  wybranemu konkretnemu
osiedlu. I bardzo chcę podziękować za to, że moja inicjatywa uzyskała wsparcie Pana
Przewodniczącego Artura Jaroszewskiego, wielu Koleżanek i Kolegów Radnych. Dziękuję
również Prezydentowi Miasta oraz jego Zastępcom za bardzo poważne podejście do tego
tematu, przygotowanie bardzo kompetentnego, profesjonalnego materiału pokazującego
potrzeby  tego  osiedla,  pokazującego  to,  co  się  tam  dzieje  i  sygnalizującego  pewne
problemy  i  zadania  inwestycyjne,  które  będą  tam  podejmowane.  Oczywiście  byłbym
nieuczciwy, gdybym powiedział, że na tym osiedlu aktywność inwestycyjna miasta jest
żadna,  bo tabela,  którą Państwo uzyskaliście pokazuje,  że włożono tam bardzo wiele
środków, że podjęto bardzo wiele zadań i niestety jest to kropla w morzu potrzeb. Na tym
osiedlu od wielu, wielu lat, także wtedy, kiedy ja byłem prezydentem miasta, bardzo dużo
się obiecywało. Powstawały ambitne plany, powstawały projekty. Wiele tych projektów
zdezaktualizowało się, bo obiecywaliśmy mieszkańcom to, że właśnie za chwilę zostanie
zbudowana ta ulica, ta ulica, tamta ulica, natomiast bardzo często kończyło to się tylko i
wyłącznie  na  obietnicach  i  nie  szły  za  tym  konkretne  czyny.  Borowiczki  są  bardzo
specyficznym miejscem, w którym dobrze by  było,  żeby ludziom żyło  się  godnie,  bo
zasługują na to. Jest także osiedlem, które posiada jedne z największych perspektyw i
możliwości  rozwojowych  na  terenie  Płocka,  stanowiąc  dla  naszego  miasta  możliwość
zatrzymania  chociażby  migracji  płocczan  do  gmin  sąsiednich,  budujących  się  tam.
Przypomnę,  że  na  terenie  Borowiczek  w  planach  zagospodarowania  przestrzennego
znajduje  się  chyba  około  4,5  tysiąca,  możliwość  zrealizowania  około  4,5  tysiąca
mieszkań, głównie w budownictwie jednorodzinnym. Ja wiem, że praktycznie rzecz biorąc
w  zasobie  miasta  nie  posiadamy  tam  terenów  własnych,  ale  myślę  że  nad  tym
problemem trzeba byłoby się bardziej pochylić, albo rozpocząć wykupy do zasobu miasta
albo  podjąć  rozmowy  z  właścicielami  terenów,  żeby  znaleźć  wspólne  rozwiązanie
pozwalające nam na szybkie i dobre przygotowanie terenów pod budownictwo. Dzisiaj
konia  z  rzędem  temu,  kto  kupi  w  normalnej  cenie  działkę  w  Płocku.  Tych  działek
praktycznie rzecz biorąc nie ma. Odpływ ludzi z Płocka do sąsiednich gmin powoduje to,
że  spada  liczba  mieszkańców,  a  co  najważniejsze  ci  mieszkańcy  są  ludźmi  dosyć
zasobnymi, w związku z tym podatki zasilają gminy sąsiednie, które wykładają pieniądze
na infrastrukturę komunalną, natomiast mieszkańcy osiedli,  o których wszyscy wiemy,
okolicznych do Płocka, korzystają ze środków finansowych przeznaczanych przez miasto
Płock na infrastruktury społeczne, jak chociażby szkoły, przedszkola. Stwarzają pewien
problem – przepraszam, że tak powiem, proszę potraktować to w kategoriach lekkiego
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żartu – stwarzają także pewien problem na ulicach Płocka, gdzie rejestracja WPL stanowi
niekiedy większość zdążających do pracy i stanowiących utrudnienia w ruchu, a miasto w
związku  z  tym  musi  wydawać  bez  przerwy  ogromne  środki  finansowe  na  tworzenie
nowych ulic, nowych rozwiązań komunikacyjnych. Jest to osiedle, które posiada ogromne
walory, ponieważ jest pięknie położone, ma dostęp do naturalnej, niczym nie skażonej
przyrody,  piękne  tereny  nadwiślańskie,  piękne  tradycje  funkcjonowania  tam  różnego
rodzaju  przedsięwzięć  społecznych.  I  byłoby  dobrze,  gdybyśmy  spróbowali  znaleźć
sposób na rozwiązanie tego problemu i próbę stworzenia z Borowiczek wielkiego placu
budowy, tak jak na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku stało się na Podolszycach i na
Zielonym Jarze.  Ludzie  będą chętnie  budowali  się  w Borowiczkach,  jeśli  będą tereny
gotowe do tego, żeby zacząć się budować lub przynajmniej w standardzie podobnym do
tych, co oferują gminy sąsiednie. Ale ci ludzie tam się nie będą budowali, jeśli to osiedle
będzie wyglądało tak jak wygląda do tej pory – osiedle zaniedbane, osiedle upadające.
Bo wystarczy przejechać przez centrum Borowiczek ulicą na przykład Harcerską, żeby
przekonać,  że  kiedyś  tętniące  życiem centrum tego  osiedla,  naturalnie  wykształcone
przez wiele lat jako ośrodka, gdzie mieściła się siedziba gminy, dzisiaj odstrasza a nie
przyciąga.  Nie  udało  nam  się  niestety  odzyskać  dla  mieszkańców  Borowiczek  i
mieszkańców całego Płocka parku przy cukrowni. Niestety nie udało się pomimo wielkich,
ogromnych  i  szczerych  chęci,  zamiarów  w  tym  temacie  podejmowanych  przez  Pana
Prezydenta  Nowakowskiego.  Spróbujmy  to  nadrobić  w  inny  sposób  doprowadzając
chociażby to miejsce do normalnego wyglądu. Ja wiem, że wymaga to wielkich środków
finansowych,  ale  prosiłbym o to,  żebyśmy małymi  krokami  zaczęli  zbliżać  się  w tym
kierunku. Ja składałem wielokrotnie interpelacje na wniosek mieszkańców, chociażby w
tak  prymitywnych,  przepraszam,  przyziemnych  sprawach  jak  postawienie  tam  kilku
ławeczek,  czy  kilku  śmietniczek.  Uzyskiwałem  odpowiedzi  typu  takiego,  że  jak
wyremontujemy ulicę Harcerską,  to postawimy tam ławeczki  i  właśnie te śmietniczki.
Prosiłbym o to, żeby nastąpiła zmiana w świadomości, czy zmiana sposobu podejścia do
tego terenu i żebyśmy zaczęli realizację tych przedsięwzięć, chociażby małymi kroczkami.
Wielu mieszkańców Borowiczek – i teraz przejdę do stanu obecnego, bo mówiłem o tych
perspektywach, które powinny stanowiąc jakąś dodatkową zachętę dla nas jako radnych i
dla Prezydenta Miasta Płocka, żeby w to osiedle włożyć parę złotych, to trzeba pamiętać o
tym, w jakich warunkach mieszkają tam ludzie. Tam około 50% ulic jeszcze są to tak
zwane ulice nieurządzone. Często ludzie grzęzną tam w błocie. W okresach zimy są to
drogi nieprzejezdne. Jest wiele ulic bez jakiejkolwiek infrastruktury komunalnej. Są ulice
bez  oświetlenia.  A  mieszka  tam  4,5  tysiąca  ludzi.  Katalog  tych  ulic  czekających  na
realizację  –  tak  jak  powiedziałem  –  powstawał  tak  wiele  lat  temu,  że  pewnie
zdecydowana większość ludzi siedzących na tej sali nawet o tym nie wie lub zapomniało.
Podczas ostatniego spotkania z radą osiedla padła taka inicjatywa Pana Przewodniczącego
Jaroszewskiego, żeby mieszkańcy sami określili priorytety przy budowie tych ulic i mam
nadzieję,  że  takie  ulice  zostały  wytypowane  jako  te  pierwsze  najpotrzebniejsze  dla
Borowiczek. Tych ulic jest dużo i na pewno w tej kadencji nie uda tego zrobić, natomiast
bardzo bym prosił o to, żeby ten harmonogram o którym mówimy w tytule tego punktu
dzisiejszych obrad, żeby stał się faktem i żeby ci ludzie, którzy tam mieszkają, mieli bliżej
nakreśloną  perspektywę,  która  będzie  poparta  również  określonymi  zapisami  w
budżetach miasta,  a  nie  tylko obietnicami  składanymi,  praktycznie  rzecz  biorąc,  przy
każdej okazji, kiedy w Borowiczkach jesteśmy. Tych ulic jest bardzo dużo. Ja nie będę ich
wymieniał.  Myślę,  że  mieszkańcy  są  na  tyle…  Zresztą  na  ten  temat  złożyłem ponad
połowę swoich interpelacji w ubiegłej kadencji, również składałem w tym roku. Chciałbym
jednak zwrócić uwagę na dwie rzeczy, bez których Borowiczki nie ruszą z miejsca. Są to
inwestycje w ulicę Borowicką oraz inwestycje w ulicę Harcerską, o której mówiliśmy. Bez
zrobienia  infrastruktury  komunalnej  ulicy  Borowickiej  trudno będzie  mówić  o  tym,  że
zacznie się coś dziać na dużą skalę w tym osiedlu. Wiemy o tym wszyscy. Nie będę
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rozwijał  czym jest  zrealizowanie  chociażby  kanalizacji  deszczowej  w  tej  ulicy.  Druga
sprawa to jest centrum Borowiczek, a więc ulica Harcerska, zaczynając już praktycznie
rzecz biorąc od skrzyżowania w Imielnicy do właśnie tejże ulicy Borowickiej z niezbędnym
dla bezpiecznego funkcjonowania tego osiedla rondem i ze wszystkimi innymi sprawami,
które sprawią, że Borowiczki staną się atrakcyjne nie tylko dla… że staną się po prostu
atrakcyjne i wygodne dla mieszkańców tej dzielnicy. Kolejna sprawa to jest infrastruktura
społeczna. Praktycznie rzecz biorąc niewiele tam się w tym zakresie dzieje. Nie udało się
pozyskać tego pałacyku. Natomiast według mnie – a swoją opinię opieram o sygnały i
problemy  zgłaszane  przez  mieszkańców  –  w  Borowiczkach  powinno  powstać  jakieś
centrum aktywności,  powinien tam powstać dom dziennego pobytu,  powinna powstać
tam namiastka  chociażby  domu kultury,  czego  nie  załatwi  filia  Młodzieżowego  Domu
Kultury,  która  powstanie  przy  przedszkolu  w  Imielnicy.  Nie  wiem,  czy  taką  szansą,
dobrym pomysłem, ale to jest również pomysł wielu mieszkańców, czy nie jest dobrym
pomysłem wykorzystanie do tego celu istniejącego tam pięknie położonego przedszkola,
które zdaniem wielu ludzi – ja nie chcę tutaj jednoznacznie wypowiadać swojej opinii, że
tak się stanie – wielu ludzi twierdzi, że z chwilą, kiedy powstanie nowoczesne, piękne
przedszkole  w  Imielnicy,  wówczas  zainteresowanie  tym  przedszkolem,  pomimo
fantastycznego  położenia,  będzie  spadało  i  być  może  na  drodze  nie  decyzji
administracyjnej  o  likwidacji  tego  obiektu,  tylko  na  zasadzie  normalnej  ewolucji,  czy
zjawisk demograficznych, udałoby się tam taki ośrodek stworzyć. Jest to temu osiedlu
bardzo potrzebne, bo jest to osiedle mające trochę inny charakter niż wszystkie inne
płockie,  chociażby z  racji  tej,  że  mieściła  się  tam przecież  siedziba  gminy.  Kolejnym
tematem na  który  mieszkańcy  Borowiczek  czekają  od  wielu,  wielu  lat  to  są  obiekty
sportowe. Powstała w ubiegłym roku namiastka boiska wielofunkcyjnego w kompleksie, w
którym od wielu lat zapowiadany był stadion. Ja głęboko wierzę w to, mam nadzieję i
apeluję o to, ażebyśmy nie zatrzymali się tam tylko i wyłącznie na budowie tego, co
zostało  zrobione  do  tej  pory,  tylko  po  zakończeniu  stadionu  w  Radziwiu,  żebyśmy
skierowali większe środki finansowe na zrealizowanie tam również boiska z prawdziwego
zdarzenia. Jest tam bardzo wiele młodzieży, młodzieży szukającej rozrywki, młodzieży w
dodatku takiej, która potrafi sama się organizować i która potrafi również pozyskiwać
środki nie tylko z budżetu miasta. Są aktywni,  otwarci.  Kolejnym punktem, o którym
warto  byłoby  pomyśleć,  to  jest  problem mariny  w  Borowiczkach,  która  również  jest
przedmiotem wielu działań prywatnych ludzi, ludzi związanych z wodą, którzy tęsknią za
mariną, która została zlikwidowana w związku z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi.
Wiem, że są prowadzone działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, że
są tam potężne problemy związane chociażby z własnością tego terenu i wreszcie są tam
również problemy związane jednak z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi, które siłą
rzeczy są dominujące i priorytetowe. Zresztą tak wiele jak w ostatnim czasie zrobiono dla
zabezpieczenia przeciwpowodziowego Borowiczek nie zrobiono chyba od lat, od początku
lat 80., kiedy na Płock spłynęły bardzo duże środki z budżetu centralnego w związku z
powodzią, która w ’81 roku miała tutaj u nas miejsce. Również chciałbym poprosić o to,
ażebyście Panowie odpowiedzialni za komunikację publiczną, żebyście również przyjrzeli
się raz jeszcze postulatom i oczekiwaniom mieszkańców Borowiczek, którzy w sposób
wyraźny i jednoznaczny pokazują to, co im jest potrzebne. Niestety nie napotyka to się z
takim  oddźwiękiem  z  jakim  chcielibyśmy  sobie,  żeby  to  się  działo.  Myślę  tutaj  o
mieszkańcach chociażby tej części związanej z ulicą Grabówka. Dlatego chciałbym jeszcze
raz  –  kończąc  swoje  wystąpienie,  mam nadzieję  pokazujące  to,  czym Borowiczki  dla
Płocka są i czym mogłyby być, pokazując ogromne problemy mieszkańców borykających
się tam z niesamowitymi problemami, kłopotami przez wiele, wiele lat – bardzo proszę o
to,  żeby  ten  harmonogram  działań  inwestycyjnych  pokazał  się  nie  tylko  w  tytule
dzisiejszego  punktu,  ale  żeby  ten  harmonogram  powstał  realny,  dający  szansę  i
perspektywę  tego,  że  Borowiczki  staną  się  osiedlem nowoczesnym.  Zasługują  na  to
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mieszkańcy  Borowiczek.  A  ja  osobiście  dopatruję  się  tam także  ogromnej  szansy na
rozwój  tego  miasta.  Nie  powiedziałem  oczywiście  o  wszystkich  problemach.  Nie
odnosiłem się do poszczególnych ulic, bo one są już tak znane, że każdy z nas siedzących
na tej sali wie o które ulice chodzi. Ja obiecuję jednocześnie jako radny, że będę bardzo
wnikliwie przyglądał się realizacji tych zadań, które są zapisywane corocznie w zadaniach
inwestycyjnych Borowiczek i chciałbym, żebyśmy doszli do takiej sytuacji, że wszystko to,
co  zaplanujemy w budżecie,  zostanie  zrealizowane,  a  jeśli  jakieś  punkty  z  powodów
obiektywnych będą wypadały z planu inwestycyjnego ze względu, nie wiem, na jakieś
poślizgi związane z dokumentacją, czy jakieś problemy własnościowe, to żeby te środki
finansowe,  które  w  budżetach  są  rokrocznie  zapisywane  na  zadania  związane  z
Borowiczkami, żeby był tam wydawane, a nie przenoszone na inne zadania w innych
dzielnicach.  Ja  chciałbym  jednocześnie  podkreślić  to,  że  ja  doceniam  i  dostrzegam
problemy  innych  osiedli  i  mam  nadzieję,  że  również  to  hasło,  które  mówi  o
zrównoważonym rozwoju miasta, będziemy wdrażali w tej kadencji z pełną determinacją i
z  pełną  konsekwencją.  Niemniej  jednak  cieszę  się,  że  na  pierwszy  ogień  poszły
Borowiczki, które w mojej ocenie są jednak najbardziej zaniedbane że wszystkich osiedli
jakie  są  na  terenie  miasta.  Możemy  oczywiście  żonglować  cyframi,  pokazywać  ile
wydajemy na mieszkańca na osiedlu Tysiąclecia, ile wydajemy na mieszkańca, nie wiem,
w Trzepowie, czy ile wydajemy właśnie w tych Borowiczkach. To są tylko cyfry, które
niekiedy wprowadzają w błąd i które nie odzwierciedlają często rzeczywistości, potrzeb
mieszkańców oraz potrzeb rozwojowych Płocka. Dziękuję bardzo.”   
Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.
Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie!  Chciałem na wstępie  wyrazić  zadowolenie,  że  taki  materiał  i  taki  temat
został przygotowany i na komisje i na dzisiejszą sesję. To też rozbudziło pewne nadzieje
wśród mieszkańców Płocka, czy kolejne osiedla będą w ten sam sposób omawiane, z tą
samą jakby determinacją do nich będziemy podchodzić. Na razie w tym roku w planie
Komisji Inwestycji była wizyta na terenie tego osiedla. Chciałbym na wstępie powiedzieć
troszkę historii. Borowiczki, tak jak i Imielnica, zostały do Płocka przyłączone z dniem 1
stycznia 1982 roku. W zasadzie było to jedno z kolejnych wydarzeń  stanu wojennego,
który się rozpoczął. Jako mieszkańcy tych osiedli dowiedzieliśmy się, że nie tylko jest
stan wojenny, ale i to, że nagle jesteśmy w Płocku. Nikt nas się wówczas nie pytał. Nie
było żadnych konsultacji, debat. Dostaliśmy tylko informację, że trzeba się przemeldować
do Płocka.  Pewnie  jak większość mieszkańców mieliśmy nadzieję,  że  jeśli  przyłączeni
zostaniemy  do  tak  dużego  miasta,  to  wszystkie  nasze  te  bolączki  zostaną  w  jak
najszybszym tempie rozwiązane, bo oprócz elektryfikacji na tym terenie nie było nic. Nie
było telefonów. Nie było kanalizacji. Nie było wodociągów. Nic nie było. Można powiedzieć
do 90. roku tam się nic nie działo. Czyli  8 lat byliśmy w mieście, w którym niektóre
osoby, które są na tej sali, też miały wpływ na to co wtedy się przez te 8 lat działo, a nie
działo się nic.  Jedynie jakieś próby to były społeczne komitety budowy, które dawały
nadzieję,  że  można  coś  szybciej  będzie  wykonać.  I  taki  rozwój  tych  społecznych
komitetów nastąpił w ‘90 roku. Wtedy pojawiły się szanse zwodociągowania tych osiedli.
Mówimy  o  Borowiczkach.  Tu  mówimy  o  Borowiczkach.  W  latach  90.  była  szansa
zgazyfikowania tego osiedla, a także budowa linii telefonicznej. I cóż się takiego zdarzyło
przez te 8 lat. Nic właśnie. Dzisiaj z zadowoleniem przyjmuję jakby zmianę tej postawy,
pewnie i możliwości są inne miasta, inne możliwości budżetu, środków unijnych, ale też
była potrzebna determinacja wielu osób i w tamtych latach 90. i po 2000 roku, żeby z
tego osiedla zrobić w pewnym sensie pewną perełkę z racji  położenia i historycznych
uwarunkowań. Ja do szkoły w Borowiczkach chodziłem, kończyłem tą szkołę podstawową.
W  jakich  warunkach  ta  szkoła  działała  to  ci  co  ją  ukończyli,  to  wiedzą  –  bez  sali
gimnastycznej, tak jak się w kosza grało, to jeden kosz był na jednej ścianie, a drugi pod
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kątem dziewięćdziesięciu stopniu na innej. Także się nie grało tak naprzeciwko, tylko tak
pod kątem, po skosie. Więc to były warunki takie jakie były. Dzisiaj są już troszkę inne. I
miejmy nadzieję, że te dobre dni, które były, będą jeszcze lepsze dla tego osiedla. Bo
słuchając Pana Przewodniczącego można dojść do wrażenia, że strach przez Borowiczki
przejechać, że nie można się po nich poruszać w ogóle, że to jest jakieś osiedle, o którym
wszyscy zapomnieli. Tak nie jest. Oczywiście zgodzę się z tym, że Harcerska, Borowicka
jak najbardziej to już dawno powinno rozpocząć się te prace. Ale trzeba po tym osiedlu
troszkę pojeździć, pochodzić. Większość od Harcerskiej, zachodnia część Borowiczek ma
–  można  powiedzieć  –  wszystko  oprócz  Filsackiej,  Zarzecznej.  Ta  część  jeszcze  jest
niedokończona. Powiśle też, Pani Zosiu, dojdę do Powiśla, Podwala, Odległej i Urbanowo.
Tak, to jest oczywiście. To wszystko jest zrobione. Proszę Państwa, ale żeby w ogóle to
można było robić, od czegoś trzeba było zacząć. Żeby można było budować kanalizację
sanitarną trzeba było stworzyć warunki do tego, żeby tą kanalizację wybudować, czyli
wybudować sieć,  która połączyła osiedle Borowiczki  z przepompownią w Podolszycach
przy  Mazura.  Żeby  zbudować  kanalizację  deszczową  to  trzeba  było  wybudować
oczyszczalnię wód deszczowych. Enigmatycznie napisane jest w tym materiale – budowa
oczyszczalni wód deszczowych, na stronie 15: budowa oczyszczalni wód deszczowych i
sieci  kolektorów,  regulacja  rzeki  Słupianki  -  zrealizowane.  Ale  to  było  jedno  z
podstawowych  zadań,  żeby  w  ogóle  można  było  myśleć  o  budowie  ulic,  czyli
oczyszczalnia wód deszczowych przy ulicy Zgodnej i oczyszczalnia wód deszczowych przy
ulicy Grabowa. Bez oczyszczalni wód deszczowych przy ulicy Grabowej nie można myśleć
o budowie ulicy Borowickiej. Z chwilą wybudowania tej oczyszczalni można już planować i
to realizować. Proszę Państwa, chciałbym się w pewnej części też odnieść do materiału,
który został przedłożony Wysokiej Radzie. Próbowałem go omówić wczoraj na Komisji
Skarbu i Budżetu. Zgłaszałem swoje jakby wątpliwości, uwagi do tego materiału. I tak po
kolei. Jeśli chodzi o chronologię zawartą w tym materiale, jeśli spojrzymy na stronę 13,
czyli  może  jeszcze  od  12  strony,  jest  zestawienie  wniosków  do  Otwartego  Katalogu
Inwestycji. Na stronie 13 są wypisane inwestycje realizowane na osiedlu Borowiczki w
latach 2011-2014. Później na 14 stronie budowa kanalizacji sanitarnej w latach 2008-
2010  i  na  stronie  14  i  15  -  w  latach  wcześniejszych  realizowane  były  następujące
inwestycje.  To  między  innymi  były  te  inwestycje,  o  których  wspomniałem.  To  były
kluczowe inwestycje, które pozwalały na dalszy rozwój tego osiedla. Więc chronologia
jakby prosta sprawa - to co wykonano wcześniej powinno być zapisane wcześniej, to co
jest realizowane 2011-2014, i chwała za to, że była kontynuacja tych zadań, powinno być
napisane, i to co planowane powinno być ujęte do realizacji na najbliższe lata. Pewnie
było trudno rozdzielić też na stronie 14 budowę kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli
Borowiczki i Parcele. Nie ma pojęcia osiedla Parcele. Jest to osiedle Imielnica. Ktoś, kto
się zbytnio nie interesuje osiedlami może dojść do wniosku, że ulica Drozdowa, Lisia,
Parcele, Podgórze, Szpacza i inne są na terenie osiedla Borowiczki. Tak nie jest. To są
ulice z terenu osiedla Imielnica. Też opisy niektórych zadań powodują pewne zamieszanie
informacyjne. Na stronie 14, na przykład, jest opisana budowa ulic w ramach zadania i tu
oczywiście  zadanie  nazywa  się  tak  jak  przeczytam:  budowa  ulic  Basenowej,  Zakole,
Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą, i jest podana kwota 245 tysięcy.
Ale jedna z tych ulic jest już wykonana, więc powinno być zapisane, tak jak w jednym
przypadku  się  udało  to  zapisać  autorom tego  opracowania,  że  zostały  częściowo już
wykonane i  podane nazwy ulic,  które  zostały  wykonane,  więc jakby jasny przekaz –
zadanie się nazywa tak jak się nazywa, z tego zrealizowano, do zrealizowania jeszcze jest
taka a nie inna ilość, czy ulice. I chciałbym jeszcze zadać szczegółowe jedno pytanie, jeśli
chodzi o ulicę Raczkowizna. Ten temat był też poruszany na tym wspólnym posiedzeniu
komisji  i  Rady  Mieszkańców Osiedla  w Borowiczkach.  Sam też  wyraziłem tam opinię
swoją taką, że może nie ta kolejność budowy tych ulic, może nie w tej kolejności. I tu
mówię  szczerze,  tak  to  stwierdziłem.  Ale  byłem  zaproszony  przez  mieszkańców  do
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zwizytowania tej ulicy. I taką wizytę złożyłem. Rozmawiałem z tymi mieszkańcami i ci
mieszkańcy, o których pewnie większość z nas nie wie, że tam mieszka około 30 osób,
byli pełni nadziei, że prace geodezyjne były wykonywane, że już pomiary, że tak, ta ulica
będzie robiona, ponieważ adres zamieszkania mają ulica Raczkowizna, ale jest to taki
sięgacz w stronę Słupianki od tej części asfaltowej. Rzekomo ostatnio się dowiadują, że
jednak ta ulica nie będzie wykonywana. Jest to typowa ulica gruntowa, nie ma kanalizacji
ani sanitarnej, tym bardziej tam deszczowej. Więc proszą ci mieszkańcy, żeby w ramach
tych prac, które są wykonywane, czyli projekt techniczny, który jest wykonywany przez
Miejski Zarząd Dróg, żeby ten sięgacz też był ujęty. Jeśli  chodzi o infrastrukturę taką
społeczną, to rzeczywiście potrzeby są duże. Ale to dopiero po latach 90. uregulowano
stan  własnościowy  przedszkola,  wykupiono  do  przedszkole,  zmodernizowano,  remont
szkoły, po 2000 roku budowa sali gimnastycznej. Chwała też i tym, którzy się do tego
przyczynili, że ta sala gimnastyczna powstała, w zasadzie hala sportowa. Dawny budynek
gminy,  w  której  mieściła  się  Gmina  Borowiczki,  jest  nadal  miejski.  W  nim  działają
warsztaty terapii zajęciowej, które prowadzi Parafia św. Jakuba w Płocku Imielnica. Jest
dzierżawcą tego budynku, który spełnia właśnie tą funkcję. Na koniec chciałbym złożyć
taki wniosek do Pana Prezydenta o szczegółowy opis zadań zrealizowanych od 1990 roku
–  nazwa  zadania,  kwota  poniesionych  nakładów,  okres  realizacji  i  oddzielnym  takim
punktem w tym wniosku, w tym wykazie tych zrealizowanych zadań, zadania realizowane
przez społeczne komitety budowy. Dziękuję bardzo.” 
Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Szanowni  Państwo  Radni!  Chciałbym  w  kilku  zdaniach  odnieść  się  do  zarówno  tego
materiału, jak i do tych wypowiedzi, które były przede mną. Dziękuję tu z jednej strony i
za  zarys  historyczny  taki  głębszy  i  za  zwrócenie  uwagi  Panu  Przewodniczącemu  na
bieżące także problemy. Osiedle Borowiczki jest jednym z 21 osiedli. Każdy radny jest
wybierany z kilku osiedli i część radnych zwraca uwagę zwłaszcza w sposób szczególny na
te osiedla z których jest rzeczywiście wybrany. Aczkolwiek mamy wszyscy świadomość,
że  jak  jeden  prezydent,  który  nadzoruje  całe  miasto,  tak  samo  Radni  dbają  o
zrównoważony  rozwój  całego  miasta,  być  może  ze  szczególnym  uwzględnieniem
niektórych osiedli z których są wybrani, ale jednak dbamy o zrównoważony rozwój całego
miasta.  Dzisiaj  rzeczywiście  wolą  Państwa  Radnych  pochylamy się  nad  jednym z  21
osiedli  – nad Borowiczkami.  Jeśli  będzie oczywiście taka wola Państwa Radnych to w
przyszłych latach, zgodnie z planem pracy Rady, zapewne pojawią się i wnioski, i być
może  zgoda  Państwa  Radnych,  byśmy  byli  obecni  także  na  innych  osiedlach  z
wyjazdowymi posiedzeniami komisji i obradowali na sesji nad przyszłością konkretnych
osiedli. Ja chcę powiedzieć, że jako prezydent w ciągu poprzedniej kadencji, ale także już
w tej kadencji, właściwie – nie powiem raz w tygodniu – raz na dwa tygodnie, wyłączając
wakacje  jestem obecny  na  spotkaniu  z  mieszkańcami  konkretnej  rady  osiedla.  Rada
osiedla zaprasza mieszkańców. Rozmawiamy o problemach, o wyzwaniach. Jedne osiedla,
jedne rady osiedla są bardziej aktywne, zapraszają częściej. Na Radziwiu to ja już nie
liczę  ile  razy  już  zdążyłem być,  ale  w Borowiczkach  także.  Tam,  gdzie  są  problemy,
jesteśmy  być  może  częściej,  gdzie  są  większe  wyzwania.  Czasami  tam  w  tamtych
osiedlach, gdzie rzeczywiście albo rada osiedla działa mniej aktywnie albo może nie ma
aż tylu problemów, te spotkania odbywają się rzadziej. Natomiast absolutnie jesteśmy
zawsze tam, gdzie jesteśmy zaproszeni, stąd mamy tą wiedzę. I tą wiedzę generalnie
radni także mają, bo często też są uczestnikami tych spotkań. Natomiast dzisiaj Państwo
Radni zdecydowali, że będziemy rozmawiać o Borowiczkach, o infrastrukturze społecznej.
Ja bardzo cieszę się też z tego, że ten materiał powstał, bo z jednej strony on pokazuje,
ile zostało w ostatnich latach zrobione. I tutaj być może ten harmonogram ułożony w tym
materiale  nie  był  chronologiczny,  ale  pokazaliśmy,  że  właściwie  od  wielu  lat  na  tym
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osiedlu konsekwentnie prowadzone są inwestycje począwszy od tych, które trzeba było
wykonać, czyli kwestii kanalizacji zarówno tej deszczowej, jak i sanitarnej. To tylko taka
prośba, że jak już jest ta kanalizacja sanitarna, to żeby rzeczywiście wszyscy mieszkańcy,
którzy mogą, przyłączyli się do tej kanalizacji, bo to z jednej strony kwestia dbałości o
środowisko,  z  drugiej  strony,  jeśli  już  Wodociągi  razem  z  miastem  wybudowały  tą
kanalizację,  to  rzeczywiście  dobrze  byłoby  tę  resztę  już,  być  może  mniej  niż  więcej
szamb, po prostu zlikwidować i korzystać z wybudowanej za ciężkie miliony, z budżetu
miasta także, infrastruktury. To taka prośba. Natomiast cieszę się z tej wypowiedzi, że
rzeczywiście wiele zostało zrobione. I także ostatnia kadencja to była kontynuacja tych
ważnych,  dobrych  projektów  na  osiedlu  Borowiczki,  gdzie  w  ciągu  ostatnich  4  lat
realizując projekty, zwłaszcza infrastrukturalne, to jest budowa wielu ulic, które czekały
być może od lat 80. na swoją kolej, na swoją budowę, to była kwota – ja tak policzyłem,
tak na szybko dosyć – około 17,5 mln złotych, to są ostatnie 4 lata i te wszystkie ulice,
które mamy tutaj wymienione, i przygotowanie do kolejnych inwestycji, a więc realizacja
kolejnych projektów. I zakładam, że wiele osiedli chciałoby mieć taką świadomość, że w
ciągu  jednej  kadencji  na  przykład  będzie  to  kilkanaście  milionów  złotych,  które  w
infrastrukturę na danym osiedlu, chociażby drogową, będą zainwestowane. Oczywiście
nie  wszędzie  jest  taka  potrzeba,  bo  nieco  inaczej  wygląda  to  w  chociażby  centrum
miasta, gdzie więcej środków potrzebnych jest na remonty niż na budowę, tak jak to
dzieje  się  w  przypadku  osiedli,  trudno  powiedzieć  peryferyjnych,  bo  Borowiczki  to
niekoniecznie takie peryferia jak inne na przykład osiedla, ale jednak tych oddalonych
bardziej od centrum. Dziękuję więc za te wszystkie także uwagi związane z infrastrukturą
społeczną.  Pierwszy  krok  wykonaliśmy.  To  budowa  boiska  na  terenie  stadionu.
Rzeczywiście  w planach jest  także budowa kolejnej  infrastruktury  na  stadionie  już  w
Borowiczkach.  W tym roku podjęliśmy wyzwanie i  realizujemy kompleks sportowy na
Stoczniowcu.  Przyszłoroczny budżet  Państwo Radni  przed nami.  Jeśli  znajdziemy tam
środki, to jestem przekonany, że także z ministerstwa uda się pozyskać pieniądze na
realizację kolejnego boiska wielofunkcyjnego na stadionie w Borowiczkach. Cieszę się i
też  bardzo  dziękuję  Panu  Przewodniczącemu  Hetkowskiemu  za  to,  że  podkreślił,  że
ostatnie 4 lata to bardzo duże inwestycje nie tylko wykonywane przez miasto. Bo to
trzeba też  bardzo  mocno podkreślić,  że  te  inwestycje,  które  były  wykonane  w ciągu
ostatnich  4  lat,  polegające  na  poprawie  bezpieczeństwa  powodziowego  na  terenie
Borowiczek, które są w jakiejś formule pokłosiem powodzi, która dotknęła region płocki w
roku 2010 - wówczas rzeczywiście mieszkańcy Borowiczek bardzo aktywnie uczestniczyli
w obronie miasta, tak naprawdę, przed zalaniem - ale konsekwencją ówczesnej powodzi,
która  dotknęła  głównie  Dobrzyków  i  Świniary,  były  także  bardzo  duże  inwestycje  z
budżetu  centralnego,  z  budżetu  państwa,  które  dzięki  staraniom  Wojewody
Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego były na terenie Borowiczek, na terenie Płocka więc
realizowane.  To  z  jednej  strony  wały  wsteczne,  wzmocnienie  i  podniesienie  wałów
wstecznych Rosicy i Słupianki, z drugiej strony podniesienie wałów i umocnienie wałów w
samych  Borowiczkach  przy  przepompowni,  przebudowa  także  tam  tego  spustu  z
przepompowni i coroczne pogłębianie Wisły w tamtym terenie, która niestety regularnie
tam się wypłyca. Więc tutaj dziękuję jeszcze raz, bo na pewno warto to podkreślić, że te
starania, przy współpracy Wojewody Mazowieckiego, ale także starania miasta w tym
kierunku, przynoszą konkretne efekty dzięki którym tam mieszkańcy Borowiczek mogą
czuć się bezpieczni. Dziękuję także za zwrócenie uwagi na problem, a właściwie może nie
tyle  problem,  na  szansę  –  ja  bym powiedział  w  ten  sposób  –  na  szansę  jaką  daje
Borowiczkom w tym momencie budowa przedszkola w Imielnicy. Dzisiaj do końca nie
wiemy,  bo  jak  Państwo  wiedzą  przygotowujemy  się  także,  będziemy  starać  się  o
poszerzenie  granic  miasta.  Taki  mamy  pomysł,  chcemy  przekonać  do  tego  Państwa
Radnych,  i  wówczas  to  przedszkole  w  Imielnicy  może  obsługiwać  nie  tylko  dzieci  z
Borowiczek z Płocka,  ale także z tych terenów, które  ewentualnie  byśmy włączyli  do
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miasta. Natomiast faktem jest,  że istnieje obawa – przynajmniej  taka wyrażona była
obawa przez radę osiedla – co dalej z przedszkolem w Borowiczkach, które od wielu,
wielu lat umiejscowione jest właśnie w tym budynku. Natomiast ja bym na to nie patrzył
w kategorii problemu, raczej w kategorii pewnej szansy jak jeszcze lepiej dla lokalnej
społeczności  ten  budynek  wykorzystać.  Na  dzisiaj  oczywiście  jest  decyzja,  że  tam
pozostaje  przedszkole,  natomiast  jeśli  okaże  się,  że  na  przykład  nabór  jest  do  tego
przedszkola nikły, bo czy to będzie jedno przedszkole z dwiema – można powiedzieć –
filiami, bo jedno przedszkole jest filią w Imielnicy, to wtedy będziemy zastanawiać się jak
dobrze dla lokalnej społeczności wykorzystać tę przestrzeń i oczywiście tutaj wspólnie z
radą osiedla, z mieszkańcami Borowiczek będziemy podejmować decyzję, jak ten obiekt
wykorzystać.  Cieszę  się,  że  tutaj  także  wspomnieliśmy  o  harmonogramie  działań
inwestycyjnych.  Rzeczywiście  podczas  wielokrotnych  rozmów  my  tutaj  chcielibyśmy,
ażeby sami mieszkańcy wskazali,  które z inwestycji  postrzegają jako te priorytetowe,
najważniejsze,  które trzeba rzeczywiście  – według mieszkańców – zrealizować.  Mamy
zestawienie  wniosków  do  Otwartego  Katalogu  Inwestycji.  One  są  bardzo  różne
rzeczywiście, bo z jednej strony przebudowa skrzyżowania Pocztowa–Harcerska - wiemy,
że ono jest pilne, konieczne i chcemy przystąpić do jego realizacji i to jest około 1,3 mln -
z  drugiej  strony  przebudowa  ulicy  Grabówki,  gdzie  w  poprzedniej  kadencji
wybudowaliśmy, poprawiliśmy tą infrastrukturę, wybudowaliśmy ścieżkę rowerową, jest
chodnik jest więc bezpieczniej w tej chwili na Grabówce. Ale gdybyśmy chcieli ją całą
przebudować, to jest też kolejne 15 mln złotych. Natomiast Harcerska to jest około 10
mln złotych. W tej chwili trwa projektowanie. Wyzwań więc nie brakuje. Ja jeszcze raz
dziękuję Radzie Miasta, że zechciała się pochylić nad problemem. Jestem przekonany, że
będzie to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, nie tylko Borowiczek, a także Płocka.
Dziękuję bardzo.”                  
Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo  Panie  Prezydencie.  Szanowni  Państwo,  ja  chciałbym  przypomnieć  wszystkim
Państwu, dlaczego Rada Miasta dzisiaj zajmuje się tą tematyką. Mieliśmy ten punkt w
planie pracy Rady Miasta na rok 2015. Jak Państwo Radni dobrze wiecie, propozycje do
planu pracy Rady Miasta zgłaszają komisje merytoryczne. Komisja Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Rady Miasta  zgłosiła  tą  propozycję  do  planu pracy  dzisiejszej  Rady i
nieprzypadkowo,  dlatego  iż  właśnie  komisja  zajmująca  się  inwestycjami  przede
wszystkim  i  rozwojem  miasta  ma  świadomość  tego,  iż  najbardziej  infrastrukturalnie
zaniedbanym  osiedlem  w  Płocku  są  właśnie  Borowiczki.  Jeżeli  zliczymy  ilość  dróg
gruntowych, nieutwardzonych na poszczególnych osiedlach w naszym mieście, to właśnie
w  Borowiczkach  ten  problem  jest  najbardziej  wyrazisty  i  dlatego  też  właśnie  taka
propozycja  ze  strony  Komisji  Inwestycji  i  dlatego  też  po  raz  pierwszy  w  historii  -
przynajmniej wieloletniej, jak ja pamiętam - komisja dwa tygodnie temu, niecałe dwa
tygodnie temu Komisja Inwestycji spotkała się w terenie właśnie, w Borowiczkach, z Radą
Osiedla Borowiczki. Jeszcze jedna istotna, wydaje mi się, taka obiektywna uwaga. Jak
wspomniał Pan Radny Kolczyński historię włączenie tego terenu do Płocka nastąpiło w
1982 roku, czyli 33 lata temu. Szanowni Państwo, czytając ten materiał, ale też mając
wiedzę, co wydarzyło się na Borowiczkach w ciągu ostatnich 10 lat ja powtórzę to, co
powiedziałem na Komisji  Inwestycji  – gdyby na tym osiedlu inwestycje  wyglądały na
przestrzeni całego 33-lecia, od włączenia Borowiczek do Płocka, tak jak wyglądają na
przestrzeni  ostatnich  10 lat,  to  dzisiaj  nie  byłoby potrzeby zwoływać tej  komisji,  nie
byłoby  potrzeby dywagować na  temat  nieutwardzonych  uliczek,  czy  wodociągów,  czy
oświetlenia gdzieś na Borowiczkach, dlatego że wszystko byłoby zrobione. Ale niestety
musimy nadrabiać zaniedbania lat minionych. Cieszę się bardzo, Szanowni Państwo, że w
wystąpieniach przedstawicieli różnych klubów politycznych dzisiaj jesteśmy zgodni co do
tego, że musimy Borowiczkom poświęcić więcej czasu i więcej środków finansowych niż
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było to robione na przestrzeni ostatnich 33 lat. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden głos w
dyskusji – Pan Radny Tomasz Kolczyński, proszę bardzo.”
Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.
Pan Radny  Tomasz Kolczyński  powiedział:  „Jeszcze tylko taka drobna uwaga, Panie
Przewodniczący.  Każdą informację  przyjmujemy na sesji  i  jestem za przyjęciem tego
materiału, ale mam nadzieję, że on będzie takim elastycznym dokumentem, ponieważ są
w  nim  pewne  nieścisłości.  Jak  czytamy  wnioski  mieszkańców  osiedla  Borowiczki,  z
którymi się, można powiedzieć, ze wszystkimi zgadzam, a jednego nie rozumiem, czyli
parking dla autobusów przy ulicy Korczaka. Jest to tylko hasłowo zapewne zapisane, że
problemy z dojazdem do hali sportowej jak ktoś chce przyjechać autokarem zapewne jest
problem dojechać i gdzieś go pozostawić jako w miejscu postojowym. Ale ulica Korczaka
jest  wykonaną,  zagospodarowaną  już  ulicą  i  jakby  nie  ma  gdzie  tam  wybudować
parkingu, więc dlatego… (z sali: Pani Zofia Rzepkowska Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Borowiczki powiedziała: „Jest tam działka pusta, Panie Radny, naprzeciwko szkoły.”) Jest
działka pusta, prywatna, więc oczywiście można takie działania podjąć. Dlatego mówię o
tym  materiale  jako  elastycznym,  do  którego  można  będzie  powracać,  coś  w  nim
zmieniać, poprawiać, uzupełniać i jeszcze lepiej go zapisywać. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Darii Domosławskiej.
Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Ja chciałam tylko zasygnalizować, że w
stosownym momencie  toku  obrad  złożę  interpelację  w  sprawie  ośrodka  wsparcia  dla
dzieci  i  młodzieży  i  dorosłych  „Promyczek”  znajdującego  się  na  terenie  Borowiczek.
Dziękuję bardzo.”
Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Szanowni  Państwo,  nie  widzę  więcej  zgłoszeń  w  tym  punkcie  obrad,  zatem
chciałbym poddać pod głosowanie przyjęcie pisemnego materiału. Oczywiście zgadzam
się z Panem Radnym Kolczyńskim, iż jest to materiał bardziej programowy, elastyczny i
zapewne tak będziemy do niego dalej podchodzić.[…]”
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poddał  pod  głosowanie
materiał:  Ocena  infrastruktury  komunalnej  i  społecznej  osiedla  Borowiczki.  Przyjęcie
harmonogramu prac służących dostosowaniu jej do oczekiwań mieszkańców i standardów
drugiej dekady XXI wieku. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Materiał został przyjęty przez Radę Miasta Płocka.

Ad. pkt 5 
Materiał: Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2014
rok stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani  Radna Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Panie  Przewodniczący,  jeszcze  taka  mała
dygresja.  Nie  chciałam burzyć  porządku dzisiejszej  sesji,  ale  chyba zapomnieliśmy o
pewnej rzeczy do której się zobowiązał Pan Prezydent, którego w tej chwili nie ma. Na
stronie  18  protokołu,  który  przyjmowaliśmy,  jest  wypowiedź  Pana  Prezydenta
Nowakowskiego à propos dyskusji  o współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w
kontekście rozmów na temat funkcjonowania PZOZ i czytam dokładnie wypowiedź Pana
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Nowakowskiego:  taki  projekt  uchwały,  apelu  wspólnie  z  Państwem  Radnym
przygotujemy. I chciałabym, żeby to technicznie zostało przygotowane, bo faktycznie nie
dopowiedział Pan Prezydent na którą sesję to zostanie przygotowane, ale chciałabym,
żeby  wniosek  dotyczący  zwiększenia  kontraktu  w  Narodowym  Funduszu  Zdrowia,
zważywszy na fakt,  że zbliża się czerwiec i  można renegocjować te kontrakty, został
sporządzony jak najszybciej.  A teraz odnosząc się już tylko i  wyłącznie do materiału
dotyczącego bezpieczeństwa. W zasadzie wczoraj mieliśmy Komisję Skarbu, na której
dosyć obszernie mieliśmy możliwość rozmawiania, ale są dwie kwestie, które chciałabym
poruszyć  i  dobrze  by  było,  gdyby  Pan  Prezydent  przedstawił  nam informację  jak  to
rzeczywiście wygląda. Chodzi o to, że miasto jako samorząd, czyli z Państwa podatków,
dopłaca do patroli i policjantów, i wspólnych patroli policjantów ze strażą miejską. I o co
chodzi. Chodzi o to, że w tym materiale wykazano nam, iż tych patroli w stosunku do
roku 2013 jest zdecydowanie dużo mniej. Oczywiście Państwo – mówię o policji i straży
miejskiej  –  przedstawiają  nam fantastyczne  statystyki,  że  nam spada  przestępczość,
wykrywalność  przestępstw  jest  okej,  fantastyczna,  tylko  ta  ilość  popełnionych
przestępstw jest  niewspółmierna do ilości  wykonywanych patroli.  Czyli  o  ile  nam się
zmniejszyły  patrole,  tak  samo  proporcjonalnie  zmniejszyła  nam  się  wykrywalność
przestępstw,  ponieważ nie  ma tych patroli  na  ulicach.  I  pytanie  zasadnicze do  Pana
Prezydenta jak to jest - płacimy taką samą kwotę a tych patroli jest mniej. I powiem
Państwu jak  to  wygląda  między  innymi.  Na stronie  4  materiału:  efektywność  służby
prewencyjnej  –  funkcjonariusze  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Płocku  wspólnie  ze
strażnikami miejskimi odbyli 254 patrole. Odniesienie do 2013 roku – 298 było. Kolejna
informacja - straż miejska w Płocku. W 2014 roku straż miejska w Płocku przeprowadziła
ogółem 41.585 kontroli. W 2013 przeprowadzono 45.368. Znów jest mniejsza ilość. Nie
zmniejszaliśmy pieniążków dla straży miejskiej na funkcjonowanie. I jeszcze informacja
dotycząca, na stronie 6, i to też jest ciekawy materiał, w moim przekonaniu, bo miałam
inne przekonanie jak te pieniądze są wydatkowane, wyniki służb ponadnormatywnych
refundowanych  przez  samorząd  miasta  Płocka.  W  okresie  od  stycznia  do  grudnia
ponadnormatywne patrole wypełniło 2.770 policjantów. Nie chodzi mi o ilość policjantów,
tylko o to co robili  ci  policjanci.  Otóż tak naprawdę duża ilość  tych policjantów była
zaangażowana w nakładanie mandatów karnych, w tym drogowych. I moje zasadnicze
pytanie  było  takie  –  jeśli  rzeczywiście  wydatkujemy  środki  z  budżetu  miasta,  czyli
wszystkich  mieszkańców  Płocka,  to  mieszkańcy,  jeśli  my  jesteśmy  na  spotkaniach
osiedlowych  naszych  z  radami  osiedli,  czy  z  mieszkańcami  nawet  rozmawiając,
przechodząc gdzieś, oni zwracają nam uwagę, że nie ma patroli na osiedlach. I ja nie
chcę, żeby z budżetu miasta szły środki finansowe na patrole, czy to samej policji, czy
wspólnych  patroli  policji  razem  ze  strażnikami  miejskimi,  żebyście  Państwo  stali  z
przysłowiową suszarką tylko i wyłącznie z tych środków, które wydatkuje budżet miasta
na funkcjonowanie  patroli  miejskich  ze  środków samorządu płockiego.  Ja  chcę,  żeby
mieszkańcy  widzieli  te  patrole  na  ulicach,  żeby  czuli  się  bezpieczniej,  żeby  była  ta
wykrywalność przestępstw, żeby nie było takiej sytuacji, że okaże się, że z pieniędzy
budżetu miasta, ja oczywiście usłyszałam informację, że Pan, który był obecny i zresztą
jest  dzisiaj  obecny  również  na  sesji,  przekazał  tą  informację  ze  strony  policji,  że
prawdopodobnie  to  są  mandaty  za  jazdę  pod  prąd,  czy  coś  takiego,  ale  ja  śmiem
twierdzić, że może to być jednak informacja dotycząca tego, że Państwo po prostu stoicie
przy ulicy z radarem i w ten sposób wydatkowane środki z budżetu miasta są realizowane
przez policję, a tego niestety bym nie chciała. Wolałabym, żeby te patrole były faktycznie
na ulicach, na osiedlach naszego miasta. I jeszcze jedna uwaga dotycząca… A, jeszcze
współpraca miejskiej straży z policją. Również na stronie 23 materiału możecie Państwo
też to zaobserwować – straż miejska łącznie wykonała w 2014 - 595 patroli, natomiast w
2013 było ich 634, czyli zawsze mamy tendencję spadkową, nie wiem dlaczego. I jeszcze
jedna  rzecz,  o  której  nie  powiedziałam wczoraj  na  komisji,  ale  chciałabym,  żeby  to
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zostało  wyjaśnione.  Wszyscy wiemy doskonale o tym, co działo  się w dniu wyborów
samorządowych w ubiegłym roku,  jak  wyglądało  obleganie,  tak  naprawdę,  to  można
powiedzieć tylko i określić tym słowem, obleganie lokali wyborczych przez potencjalne
osoby,  które  chciały  kupić  te  głosy  i  jak  się  zachowywała  w tym wszystkim policja.
Owszem,  Państwo  jeździliście,  byliście  na  tych  ulicach.  Nie  powiem,  dzwoniłam,
podjeżdżał  samochód  nieoznakowany,  tylko  co  z  tego?  Efektu  nie  było  żadnego.
Wylegitymowanie osoby, idziemy dalej i ta sama osoba, którą Państwo przed chwileczką
legitymowaliście,  szła  pod  inny  lokal  i  też  zajmowała  się  tym  samym  procederem.
Oczywiście mamy sytuację taką, że prokuratura umorzyła nam wszystkie postępowania.
I tak, za cztery lata będziemy mieli wybory i będzie dokładnie to samo. I pytanie – co
policja wspólnie z prokuraturą zamierza już teraz wprowadzić w życie, nawet łącznie z
wnioskami  o  zmiany  legislacyjne  w  prawie,  bo  uważam,  że  tego  typu  przestępstwa
powinny być bardzo srogo karane, co zamierza policja łącznie z prokuraturą zrobić, żeby
zmienić  to  za  3  lata  załóżmy,  tak,  bo  przygotowujemy  się  do  wyborów  jesiennych.
Podejrzewam, że niestety ten proceder będzie się powtarzał. Bo nie słyszę niczego. Znów
zbliżą  się  wybory.  Na  miesiąc  przed  wyborami  będzie  wielka  akcja.  Pan  Prezydent
oczywiście znów wyjdzie, że on będzie walczył z tymi potencjalnymi osobami, które będą
kupować głosy, znów patrole obywatelskie. Jest tylko pytanie – co nam to daje? Mówię
Państwu,  że  nic,  bo  w  tym uczestniczyliśmy.  Wszystkie  postępowania  są  umarzane.
Wręcz na mój wniosek do Panów policjantów, którzy podjechali na moje zgłoszenie, ja
powiedziałam:  dlaczego  nie  zastosujecie  prowokacji,  bo  to  jest  najprostsza  metoda,
usłyszałam odpowiedź, że nie ma zgody prokuratury na to. To pytanie - w jaki sposób
chcecie  złapać  tych  przestępców  na  gorącym uczynku?  To  jest  ta  uwaga  dotycząca
wyborów, której nie wypowiedziałam na wczorajszym posiedzeniu komisji. I jest jedna
kwestia,  na którą zwróciłam uwagę Panu Prezydentowi  Siemiątkowskiemu Romanowi.
Miał mi dzisiaj odpowiedzieć na jedno pytanie. Otóż bardzo niepokoi mnie informacja w
zakresie analizy higieny procesów nauczania w aspekcie prawidłowej organizacji procesu
nauczania przez nasze placówki oświatowe. Chodzi o ilość zajęć, o rozpoczynanie godzin
zajęć i fakt, że w moim przekonaniu wpływa na to również dwuzmianowość nauczania w
naszych placówkach.  I  jest  takie  zdanie  ostatnie  w tym materiale,  które  w zasadzie
ocenia  całość  tego  tematu  –  niezgodność  planów  pracy  z  zasadami  higieny  pracy
umysłowej ucznia ulega pogorszeniu w porównaniu do 2013 roku. I też miałam obawy co
do  tego,  czy  nasze  placówki  oświatowe będą  w stanie  udźwignąć  problem 6-latków,
którzy wcześniej zaczynają naukę w pierwszych klasach, cz nie będzie wprowadzonego
niestety systemu dwuzmianowego w pracy dla 6-latków właśnie w szkołach, bo to byłoby
w moim przekonaniu  kuriozum totalne,  jeśli  wprowadzamy reformę,  a tak  naprawdę
nasze placówki nie są do tego przygotowane, bo nie wyobrażam sobie maluszka, który
będzie na 13.00 chodził do szkoły. Dziękuję.”                    
Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.  
Pan Roman  Siemiątkowski  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Zanim poproszę przedstawicieli policji i straży miejskiej o
ustosunkowanie  się  do  tematów  poruszanych  przez  Panią  Radną  z  ich  zakresu
odpowiedzialności, to najpierw się odniosę do tego, co Pani Radna powiedziała na samym
końcu.  Więc  odnosząc  się  do  tego  ostatniego  zdania,  o  którym  Pani  powiedziała,
wcześniej pierwsze zdanie na tej stronie proszę przeczytać: w dziewiętnastu szkołach
podstawowych skontrolowano tygodniowe rozkłady zajęć lekcyjnych w 251 oddziałach i ta
dalej. W Płocku jest szesnaście szkół podstawowych, także z tego materiału nie wynika
jakich  szkół  taka  uwaga  dotyczy.  My  dopiero  poprosimy  sanepid,  aby  nam
skonkretyzował w jakim zakresie ta uwaga dotyczy płockich szkół. Może się okazać, że
naszych szkół to nie dotyczy, bo jeżeli chodzi o poruszaną przez Panią dwuzmianowość
powiem tak  –  w  tym roku  od  1  września  do  szkoły  ma  obowiązek  pójść  w  Płocku
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urodzonych dzieci 2.137. W tej chwili trwa rekrutacja. 15 maja powinny zostać ogłoszone
listy przyjętych dzieci tych rodziców, którzy złożyli stosowne wnioski. W tej grupie 2.137
mamy 822 7-latków i 1.315 6-latków. Z tych 1.315 - 316 rodziców złożyło wnioski o
odroczenie, więc nie wiemy, czy te wnioski zostaną uwzględnione, czy nie, co oczywiście
też będzie miało wpływ na rekrutację. Jeżeli  chodzi o dwuzmianowość w 16 szkołach
podstawowych prowadzonych przez miasto Płock w roku szkolnym 2014/2015, a więc z
bieżącym, występowała  niewielka  zmianowość,  w Szkole  Podstawowej  nr  6,  12 i  17.
Polegała ona na tym, że niektóre oddziały zaczynały zajęcia i zaczynają jeszcze, bo rok
trwa, od 9.00 godziny lub od 10.00.  W roku szkolnym 2015/2016 zmianowość może
wystąpić w sześciu szkołach podstawowych, to jest w Szkołach Podstawowych nr 3, 6,
11, 12, 22 i 23. Zmianowość może dotyczyć, jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową nr 3
tylko dwóch klas pierwszych, w pozostałych brak zmianowości. W Szkole Podstawowej nr
6 planuje się niektóre oddziały klas pierwszych, 1-6 będą rozpoczynały zajęcia dwa, trzy
razy  w tygodniu  od godziny  10.00  lub 11.00.  W Szkole  Podstawowej  nr  12 po  dwa
oddziały klas 1-3 rozpoczynać będą od godziny 9.00 lub 10.00. W Szkole Podstawowej nr
11 dwa oddziały klas pierwszych będą rozpoczynać zajęcia od godziny 9.00 lub 10.00. W
Szkole Podstawowej nr 22 w pięciu oddziałach klas pierwszych będzie dwuzmianowość i
to jest jedyna szkoła, gdzie będzie ta dwuzmianowość. To jest duża szkoła. I w Szkole
Podstawowej nr 23 dwuzmianowość będzie dotyczyła tylko klas trzecich. (z sali:  Pani
Radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „A  można  powiedzieć  23,  kiedy  zaczyna  się
dwuzmianowość?”)  Nie  mam  takiej  informacji,  to  poproszę  Wydział  Edukacji,  żeby
jeszcze w trakcie sesji doprecyzował tą informację. Ale powiadam, to na razie jesteśmy
na etapie rekrutacji. Pierwszy etap zakończy się do 15 maja. Nie wiemy, ile będzie dzieci
odroczonych  w  grupie  6-latków.  Także  czas  podsumowania  jeszcze  będzie  jak  już
będziemy bliżej końca tego roku szkolnego i rozpoczęcia nowego szkolnego. Ale będziemy
cały czas to monitorować. A teraz poproszę Pana Komendanta o zabranie głosu.”
Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Sławomirowi Żelechowskiemu p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku.
Pan  Sławomir  Żelechowski  p.o.  Zastępcy  Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Płocku
powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Drodzy  Państwo!  W  odniesieniu  do  Pani  pytania.
Wczoraj rzeczywiście rozmawialiśmy na temat ilości tych sankcji nakładanych na osoby,
które dopuszczają się wykroczeń. Chciałbym tutaj wskazać, że 359 mandatów karnych,
czyli  przypada  jeden  mandat  na  jedną  służbę,  dotyczyło  przekroczenia  prędkości.
Rzeczywiście  służby  również  są  pełnione,  w  ramach  tych  ponadnormatywnych,  są
pełnione  również  przez  patrole  ruchu  drogowego.  Niemniej  jednak  bezpieczeństwo  w
ruchu  drogowym  również  jest  istotne  na  terenie  miasta,  dlatego  takie  patrole  się
odbywają.  Niemniej  jednak to  były  tylko 354 służby w ciągu całego roku.  Tylko 354
służby. Chcę tutaj zaznaczyć, że mamy rocznie do czynienia z 2.780 takimi służbami
łącznie ponadnormatywnymi, a z ruchu drogowego było 359 takich służb. Także nie jest
to, wie Pani, tak jak wczoraj wskazywała Pani, że stoją policjanci z suszarką, gdyż jak
mówię te służby płatne są generalnie wykorzystywane głównie do efektywnej poprawy
bezpieczeństwa generalnie na osiedlach, na ulicach. W odniesieniu, proszę Pani, do ilości
służb pełnionych ze strażą miejską, trudno mi jest tutaj do końca się odnieść. Myślę, że
tu  Pan  Komendant  Straży  Miejskiej  przyczyny  wskaże,  niemniej  jednak  policja
współpracuje nie tylko ze strażą miejską i miernikiem nie jest ilość służb pełnionych ze
strażą miejską przez policję, gdyż policja realizuje czynności bądź to samodzielnie, bądź
również z innymi służbami. Dlatego nie wiem, dlaczego ilość tych służb byłaby tutaj w
jakikolwiek sposób istotna. Proszę Pani, odnośnie wyborów. Rzeczywiście miały miejsce
incydenty wyborcze, zarówno z zakresu ustawy Kodeks wyborczy, jak i ustaliliśmy nawet
sytuacje,  które  wskazywały  na podejrzenie  korupcji  wyborczej.  Zresztą  nie  wszystkie
sprawy zakończyły się umorzeniem, jak Pani wskazała, gdyż znam osobiście jedną co
najmniej  sprawę,  która  zakończyła  się  aktem oskarżenia,  gdzie  dwie  osoby  zostały…
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wobec nich zostały sporządzone zarzuty. I co do prowokacji, proszę Pani, to mogę tylko
jednym słowem powiedzieć - policja nie prowadzi czynności, które określa się szeroko
rozumianą prowokacją. Dziękuję serdecznie.”                        
Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Andrzejowi Wochowskiemu Komendantowi Straży Miejskiej w Płocku.  
Pan  Andrzej  Wochowski Komendant  Straży  Miejskiej  w  Płocku  powiedział:  „Panie
Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca, ja w roku
2014 nie otrzymałem dodatkowych pieniędzy na dodatkowe służby dla strażników. Ale
Pani  powiedziała,  że  z  płatnych  służb  realizowane  były  służby  przez  policjantów  i
strażników miejskich.  Ja  swoje  służby realizowałem w ramach ustawowych zadań.  Ja
takie dofinansowanie  dostałem w roku 2013 za zgodą Państwa Radnych -  50 tysięcy
złotych.  W  2014  roku  nie  otrzymałem  żadnych.  Co  do  ilości  samodzielnych  służb
strażników miejskich.  Faktycznie  w  porównaniu  do  2013  roku  ilość  ta  spadła  o  274
służby. Podam przyczyny. 6 osób w roku 2014 miałem na długotrwałych, znaczy cztery
osoby  na  długotrwałych  zwolnieniach  lekarskich  na  tak  zwanej  rehabilitacji
pooperacyjnej.  Nawet  do  obecnej  chwili  chyba  jeden  strażnik  przyjmuje  tak  zwane
świadczenia  rehabilitacyjne,  bo  ten okres  sześciu  miesięcy  minął,  znaczy  rok  minął  i
musiał dostać rehabilitacyjne. Dwie osoby – dwie strażniczki - po urodzeniu dziecka mam
do  tej  pory  na…  najpierw  były  na  urlopach  macierzyńskich,  teraz  są  na  urlopach
wychowawczych.  To  gdybyśmy tak  średnio  przeliczyli,  że  strażnik  w miesiącu ma 21
służb, dla przykładu mówię, bo są miesiące gdzie ma 20-22, ale wyciągnijmy średnią 21,
to przy tych sześciu osobach to na miesiąc dałoby to 150-180 służb. Teraz pomnóżmy to
przez cztery, pięć, sześć miesięcy, ta ilość służb byłaby na pewno większa. Co do ilości
służb  z  policją  mieliśmy  595,  w  roku  2013  –  634.  Czym  to  jest  spowodowane.  W
uzgodnieniu z Komendantem, z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji  ds. Prewencji
ustaliliśmy,  że  od  poniedziałku  do  czwartku  daje  do  wspólnego  patrolu  w  godzinach
powiedzmy wieczorowo-nocnych jednego strażnika, do wspólnego patrolu. Na weekendy
piątek, sobota daje dwóch, trzech strażników do tak zwanego wzmocnionego patrolu,
który przy udziale policjanta, czy to wykorzystując samochód służby straży miejskiej, czy
policji, pełni służbę na terenie starego rynku, gdzie to życie trwa praktycznie całą noc. I
to  ma  spowodować,  że  ten  patrol  ma  być  skuteczny.  Gdybyśmy  przeliczyli  ilość
strażników danych do tych patroli, to na pewno będzie większa liczba niż w roku 2013. To
tyle. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pan Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Po pierwsze, Panie Komendancie, nie mówiłam,
że zwiększono wam środki, bo nawet nie musimy zwiększać Państwu środków. Państwo
są utrzymywani z pieniędzy wszystkich podatników i macie obowiązek pełnić te patrole,
bo tam powinniście być przede wszystkim skierowani. Ja odnosiłam się do kwestii policji,
gdzie my z budżetu miasta dodatkowo, chociaż nie musimy, ale płacimy za te patrole i
również etaty dzielnicowych niektóre. W związku z tym proszę nie twierdzić, że na jakieś
dodatkowe  pieniądze  ma  Straż  Miejska  dostawać  po  to,  żeby  iść  na  ulice,  żeby
mieszkańcy widzieli patrole straży miejskiej. Ja tylko mówiłam o tym – teraz mi Pan to
wytłumaczył à propos urlopów macierzyńskich i tak dalej, że faktycznie tych patroli straży
miejskiej też jest mniej, tak, i o to chodzi też w tym materiale. Natomiast definitywnie
proszę  o  jedno.  Proszę  Panie  Prezydencie  o  to,  żeby  przedstawiono…  Panie
Przewodniczący, przepraszam. Proszę Panie Przewodniczący o to, żeby przedstawiono mi
informację jak kształtowało się dofinansowanie do wszystkich form wspólnego dbania o
bezpieczeństwo wraz z policją, tak, czyli  nie tylko dofinansowanie patroli,  ale również
dzielnicowi i  tak dalej.  Proszę o to jakie środki z budżetu miasta Płocka w kolejnych
latach od 2010 roku były wydatkowane na rzecz współpracy z policją.”
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Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Podejrzewam, Pani Przewodnicząca, iż na sesji tych danych nie otrzymamy, ale
ponieważ Panowie Prezydenci słyszeli, więc zapewne taka informacja do Pani spłynie. Pan
Skarbnik chciałby zabrać głos? Proszę bardzo.”
Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta przekazał głos Panu Wojciechowi
Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka. 
Pan  Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Mogę odpowiedzieć na
pytanie, jeśli chodzi o rok 2013 i 2014, bo nie spodziewałem się, że będziemy sięgać do
2010.  Więc  dla  Pani  Radnej,  bo  wczoraj  –  rozumiem  –  jak  rozmawialiśmy,  się
przygotowałem, czyli dodatkowe etaty w 2013, przepraszam, w 2014 to jest około 200
tysięcy złotych – 199.500, w 2015 to jest 225 tysięcy, dodatkowe patrole w 2014 – 410
tysięcy, to były jeszcze związane zwiększenie z wyborami trochę, natomiast dodatkowe
patrole w 2015 – 382 tysiące.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta powiedział: „Dziękujemy bardzo za
szybką informację.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Darii Domosłowskiej.
Pan Radna  Daria Domosławska powiedziała: „Ja chciałam zwrócić uwagę na fakt, że
oprócz stania na straży prawa zarówno policja, jak i straż miejska włącza się w szerokim
wymiarze w działania profilaktyczne i promujące bezpieczeństwo. Także podkreślam ten
walor  działalności  obydwu  służb  i  bardzo  to  doceniam,  ponieważ  bardzo  często
uczestniczę  w  różnych  imprezach  organizowanych  we  współpracy  między  innymi  z
organizacjami pozarządowymi, za co bardzo serdecznie dziękuję Państwu.”
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Leszkowi Brzeskiemu.
Pan Radny Leszek Brzeski  powiedział: „Dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja mam takie
pytanie  i  prośbę  o  odpowiedź.  Na  ostatniej  Komisji  Komunalnej  poruszałem problem
palenia  papierosów  przed  płockimi  szkołami.  Szczególnie  tu  chodzi  o  szkoły
ponadgimnazjalne i gimnazja. Jest to problem od kilku lat przeze mnie poruszany, ale i
problem który  myślę,  że  na  całą  estetykę  miasta  Płocka  źle  wpływa.  Tutaj  z  Panem
Komendantem  Straży  Miejskiej  prosiłem,  żeby  się  prawnie  dowiedzieć,  czy  jest
możliwość,  żeby  zakaz,  taki  zakaz  palenia  papierosów  przed  szkołami  umieścić,  tak
podobnie jak jest na przystankach na przykład komunikacji miejskiej. Jeśli to prawnie by
było możliwe na pewno w dużym stopniu by ograniczało to wychodzenie młodzieży poza
teren szkoły, bo na terenie szkoły to jest  chyba ten problem znikomy, bo tam jest  i
nauczyciele i dyrekcja może z tym skutecznie walczyć, natomiast poza terenem szkoły,
szczególnie  to  jest  na  chodnikach widoczne  i  później  rzucanie  tych niedopałków,  czy
jeszcze w jakiś inny sposób zanieczyszczanie. Także prosiłbym o prawne wyjaśnienie tej
sprawy. Jeśli by się udało, to nie wiem odpowiednie przepisy, które by ograniczyły palenie
przed płockimi szkołami. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Jeszcze, Panie Przewodniczący, kwestia zmian
i przygotowania się do przyszłych wyborów samorządowych, które naprawdę będą się
zbliżały wielkimi krokami. Czas biegnie nieubłaganie. I pytanie, bo tak naprawdę wszyscy,
rozumiem,  jesteśmy  bezradni,  nic  nie  możemy  zrobić,  a  fałszowanie  wyborów  w
cudzysłowie, zafałszowywanie wyborów będzie tkwiło w naszym społeczeństwie, w części
społeczeństwa  niestety  i  my  mamy  dawać  na  to  przyzwolenie,  bo  ja  się  na  to  nie
zgadzam. Bo nie róbmy czegoś na ostatnią chwilę, na miesiąc przed wyborami i nagle
wszyscy przed kamerami, w świetle jupiterów będziemy występować, że bronimy przede
wszystkim demokracji i  naszej samorządności, tylko co przez cztery lata jest robione,
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żeby zaprzestać temu procederowi. Bo mam wrażenie, że jest taka wielka słabość w nas
wszystkich, bo nikt nic nie potrafi zrobić. Mamy od tego służby, ale one twierdzą, że nic
nie mogą zrobić. I jeszcze była jedna kwestia, która również związana jest z tą naszą
bezsilnością – to są sklepy z dopalaczami. Mamy jeden sklep z dopalaczami w mieście
Płocku i też wszyscy nam mówią – i sanepid, i policja, i straż miejska – że nie można na
to, tak naprawdę, znaleźć sposobu, bo ten sklep zmienia albo nazwy produktów, albo
rejestruje działalność pod inną nazwą i tak dalej, i tak dalej. Ale pytanie – czy znów
będziemy bezsilni  w świetle  tego,  że  ktoś  łamie  prawo,  bo  to  dotyczy  najmłodszych
naszych osób - dzieci i młodzieży, tak, które są niestety na to narażone. I teraz kwestia
taka,  bo  wspominał  nam  Pan  Komendant  o  ewentualnych  propozycjach  zmian
legislacyjnych i oczywiście te środki powinny być wpisane jako te, które będą ścigane tak
jak narkotyki, ale do tej pory wiem, że są nakładane kary, i teraz tak, ten sklep, któremu
są nakładane mandaty karne, bo one są dosyć srogie, nie płaci tych mandatów i jakby nie
ma sposobu, tak. Facet się ukrywa, nie ma sposobu zająć jego majątku, bo się okaże
pewnie, że żadnego majątku nie ma i mamy cały czas problem, bo komornik nie ma z
czego ściągnąć nawet tych mandatów karnych. I znów jesteśmy bezsilni, a sklep nadal
funkcjonuje, sprzedają dzieciom i młodzieży dopalacze. I pytanie tylko jak to się skończy,
tak, czy będziemy się zastanawiać dopiero jak w którymś momencie zetkniemy się ze
śmiercią i wtedy będziemy się zastanawiać co zrobić.”         
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję.
Kolejny  głos  w  dyskusji  Pan  Radny  Marcin  Flakiewicz,  a  ja  chciałbym  Państwu
zasygnalizować, iż w tym punkcie obrad trafił do mnie na biurko wniosek od Pana Pawła
Stefańskiego z prośbą o udzielenie głosu. Później go przegłosujemy. Teraz proszę bardzo,
Pan Radny.”   
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Marcinowi Flakiewiczowi.
Pan Radny  Marcin Flakiewicz  powiedział: „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Szanowni
Państwo!  Chciałbym  poruszyć  również  temat  w  tej  dyskusji  dotyczący  transportu,
bezpieczeństwa w transporcie. Mam pytanie do tego materiału. Być może ta informacja
mi umknęła, była już poruszana na którejś komisji, w której nie obradowałem. Chodzi mi
o bezpieczeństwo na drogach. Wiele jest tu w materiale poświęcone fotoradarom, karaniu
nietrzeźwych kierowców, ale bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo w transporcie
materiałów niebezpiecznych, w transporcie wykonywanym przez ciężarowe samochody,
transport  wielkogabarytów,  ogólnie  transport,  ale  również  ruch  lokalny.  Wiemy,  że
swojego czasu w mieście poczyniono inwestycję tak zwanych wag preselekcyjnych do
ważenia  pojazdów.  Duży  ciężarowy  samochód  niewątpliwie  stanowi  o  wiele  większe
niebezpieczeństwo, tym bardziej, jeżeli jest to samochód niesprawny. Doczytałem się w
materiale różne informacje z innych instytucji takich jak chociażby Inspektor Nadzoru
Budowlanego, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, służby prewencyjne, natomiast nigdzie
nie doczytałem się wzmianki odnośnie sprawozdania z działań podjętych przez ITD, czyli
Inspektorat Transportu Drogowego na terenie miasta Płocka. Widzimy na co dzień, że
służby  te  działają.  Działają  chociażby  przy  wjeździe  do  naszego  miasta,  zatrzymują
pojazdy. Jakie są wyniki kontroli, jaki transport przejeżdża przez nasze miasto, na ile jest
on bezpieczny, ile samochodów skontrolowano, ile ewentualnie nie wpuszczono dalej do
naszego  miasta,  zatrzymano na przykład,  jeżeli  chodzi  o  wagę  preselekcyjną,  jak  to
wygląda na ulicy Wyszogrodzkiej, gdzie również jest badana prędkość tych pojazdów. W
mieście wprowadzamy „Stop tirom” - projekt z budżetu obywatelskiego. Głęboko wierzę,
że nie tylko chodzi  o udrożnienie miasta,  ale również o zapewnienie bezpieczeństwa,
jeżeli  chodzi  o  transport  tych  wielkogabarytów,  transport  samochodów  ciężarowych.
Bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie i jednocześnie zwracam się z wnioskiem –
nie ma Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego – ale z wnioskiem do Pana Prezydenta
lub  do  Panów Prezydentów,  ażeby oprócz  odpowiedzi  dzisiaj  na  to  pytanie,  żebyście
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Państwo  wsłuchali  się  w  to  pytanie,  ponieważ  jest  ono  identyczne  jak  zadane  rok
wcześniej  przeze  mnie,  dotyczące  w  tym  samym  punkcie.  Wówczas  Pan  Prezydent
Andrzej Nowakowski –  tutaj zacytuję, żeby było dokładnie – zaznaczył, że jest to bardzo
słuszna  uwaga  Pana  radnego  Flakiewicza,  poszerzymy  tą  informację  i  poprosimy  o
uzupełnienie tej informacji przez Pana Dyrektora o informację z ITD i tak dalej, i tak
dalej. Pan Nowakowski również wskazywał tutaj, że kary, które pobiera ITD wpływają do
budżetu,  zasilają  budżet,  w  związku  z  powyższym  pytam  się  ile  tych  kar  było
wystawionych  i  jakie  to  są  środki,  które  wpłynęły  do  budżetu.  Dziś  prosiłbym  o
odpowiedź, a jeżeli jest to możliwe, to o uzupełnienie tego materiału już w przyszłym
roku,  żeby ten materiał  również  był  uzupełniany o  Inspekcję  Transportu  Drogowego.
Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
w  zakresie  uzupełnienia  tej  informacji  nie  dysponujemy  takim  raportem  ITD.
Rzeczywiście  o  ten  raport  się  postaramy.  Natomiast  odnosząc  się  do  tego,  co  Pan
powiedział w zakresie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów, a także tych zatok –
proces legislacyjny, aby móc ukarać kierowcę, czy móc wyciągnąć konsekwencje z tej
elektroniki,  jest  jeszcze  przed  nami.  Te  urządzenia,  ta  infrastruktura,  którą
wybudowaliśmy  –  myślę  tutaj  o  preselekcyjnych  bramkach,  a  także  stanowiskach
wagowych – mają pomóc ITD w wyłapywaniu chociażby przeciążonych aut, czy tych,
które  rozjeżdżają  nasze  drogi  i  rzeczywiście  tak  się  dzieje.  ITD  prowadzi  badania,
korzysta z naszej infrastruktury, natomiast jako samodzielny element ta infrastruktura
korzystać nie może. Również odnoszę się do tej kamery, którą Pan wspomniał, która ma
oglądać skrzyżowania. Ale rzeczywiście materiał będziemy starali się pozyskać od ITD i
informować Państwa na bieżąco, co w tym zakresie zrobiliśmy. Dziękuję bardzo.” 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Darii Domosławskiej.
Pani  Radna  Daria Domosławska  powiedziała:  „Ja chciałam jeszcze zadać  pytanie  w
sprawie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych. W materiale str. 41 – na
dole  strony  znajduje  się  tabela  przedstawiająca  zestawienie  szczepień  przeciwko
poszczególnym  schorzeniom.  Interesuje  mnie  fakt  zmniejszenia  ilości  osób
zaszczepionych przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. 2013 rok – 103
szczepienia, 2014 – 38. Czysta ciekawość z czego wynika zmniejszenie ilości szczepień,
ponieważ jak wiem problem odkleszczowego zapalenia mózgu, jak również innych chorób
odkleszczowych i występowania kleszczy jest szeroko powszechny. Dziękuję bardzo.” 
Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.  
Pan Roman Siemiątkowski  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „To znaczy
ja bym się chciał odnieść do tego, co powiedziała teraz Pani Radna Daria Domosławska.
Więc to jest materiał przygotowany przez sanepid i pozwoli Pani Radna, że przygotujemy
odpowiedź na piśmie na to pytanie. Dziękuję bardzo.”  
Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Szanowni Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń ze strony Państwa Radnych, zatem
przypomnę, iż wpłynął do mnie wniosek o udzielenie głosu Panu Pawłowi Stefańskiemu w
tym punkcie obrad i poddaję pod głosowanie dopuszczenie Pana Pawła Stefańskiego do
zabrania głosu.[…]”
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 2
wstrzymujące - 3   
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Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „[…]
Zapraszamy Pana Pawła Stefańskiego do mównicy. Bardzo proszę, żeby zmieścił się Pan
w trzech minutkach.”
Pan Paweł Stefański powiedział: „Panie Przewodniczący zmieszczę się w tylu minutach,
ile jest potrzebne na wyczerpanie tego punktu. Nie ma takiego punktu w regulaminie
Rady, który mówi, że mieszkaniec ma się zmieścić z kwestią w trzech minutach.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tu się Pan myli.
Zapraszam Pana po sesji. Wytłumaczę Panu, w który miejscu w statucie jest to napisane.
W statucie jest to napisane.”
Pan Paweł Stefański powiedział: „Ja poproszę o pięć, bo w trzech to nie dam rady. Ja
będę starał się mówić konkretnie w punktach. Ja mam pytania. Podobała mi się troska
Pana Radnego Brzeskiego, że palą, natomiast jak ćpają, chlają na plaży podczas imprez,
ba, na plaży urządzonej nie wiadomo dlaczego na Starym Rynku, to jakoś wtedy prawo
nie obowiązuje, nie egzekwuje się i nikomu to nie przeszkadza. Ba, więcej, zresztą do
tego  więcej  wrócę  na  koniec.  Jeśli  chodzi  o  liczbę  mandatów  ja  mam segregator  z
informacją  z  policji  o  ilości  udzielonych  mandatów.  Więc  z  mojej  inicjatywy  to  już
przekroczyło setkę za ubiegły rok, a przecież ja nie patroluję ulic, ja tylko przechodzę. I
tak jak dzisiaj nie mogłem tutaj przejść, bo straż miejska nic nie robi, nie ma jej na
ulicach – tu się zgadzam z tym, co powiedziała Pani Radna Kulpa – po prostu straży nie
ma, a po chodniku przejść nie można, na przejściach dla pieszych przejść nie można.
Tam ile  razy  przechodzę  przez  przejście,  a  jedzie  rowerzysta,  gdzie  nie  wolno  mu,
dochodzi, i to jest moja w tym głowa, żeby dochodziło do zderzenia między mną a tym
rowerzystą.  Straż  miejska  nie  egzekwuje.  Dalej  –  patrole  straży  miejskiej  nie  wiem,
dlaczego  są  tylko  na  wezwania,  a  mają  szlifować  bruki  i  pilnować.  Powinni  przede
wszystkim zacząć od siebie – znać przepisy, stosować je i egzekwować, ale trudno o to,
gdy  pod  latarnią  jest  najciemniej.  Komendant  Straży  Miejskiej  uważa,  że  jak  ma
kilometry  na  dojazdy  od  siebie  z  osiedla  do  pracy,  to  się  porusza  samochodem
uprzywilejowanym i wolno mu stawać na zakazach. Tak nie jest. Policjant jak się porusza
samochodem służbowym, to też go przepisy obowiązują. Strażnik miejski jak się porusza
samochodem służbowym, to też  go przepisy obowiązują.  A ja  w swoim segregatorze
mam, że popełniają wykroczenia. Dalej – straż miejska bardzo selektywnie reaguje. Jest
taka  zdemoralizowana,  zepsuta,  arogancka,  pewna  siebie  hołota,  która  parkuje  byle
gdzie. Straż miejska przychodzi i nic nie reaguje. Ja dopiero muszę pójść na policję i
policja mi mówi, że interwencja innej służby nic nie przyniosła, ale za chwilę interwencja
policji  przynosi i  jest hołota karana mandatem, a potem hołota jeszcze wnioskuje, że
trzeba więcej punktów, żeby można było pić alkohol bezkarnie. Więc ja mówię – dla
hołoty powinny być ustawione na każdym rogu kadź, a w Starym Rynku i  w Nowym
Rynku cysterna z gorzałą, żeby każdy mógł przyjść z chochlą się nawalić, obok kamery
monitoringu miejskiego, żeby było widać gdzie, jak daleko odejdzie, gdzie się przewróci.
A hołocie zdemoralizowanej i aroganckiej trzeba dać odpór. Jakoś nie widzę, żeby tutaj
radnym  to  przeszkadzało.  I  na  koniec  pytanie  do  Pana  Prezydenta  i  Panów
funkcjonariuszy  –  kto  w  Płocku  dał  komu prawo  do  zawieszania  działania  ustaw,  w
szczególności  podczas  tych  imprez  dla  naćpanej,  pijanej  hołoty?  Wtedy  już  wolno
wszystko.  Ja to słyszałem od Komendanta Wochowskiego -  dzisiaj  goście  przyjechali,
dzisiaj wszystko wolno. Tu wolno, a tak, tak, tak, to było pod pałacem biskupa w 2013
roku,  ja  mam  na  to  świadków,  nagrywałem.  Także  w  tym  mieście  wolno  wszystko
codziennie. Straży miejskiej po prostu ktoś nie daje poleceń, nie rozlicza i  tak dalej.
Natomiast jak Pan Prezydent spotyka się na osiedlu ze staruszkami, to tam się zgłasza
ponad dziesięciu  funkcjonariuszy do zapewnienia bezpieczeństwa Panu Prezydentowi  i
notują  w  kajecikach  pilnie:  tu  chodnik,  tam  zadolenie.  To  jest  chore.  To  tyle.  Do
widzenia.”           
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Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Andrzejowi Wochowskiemu Komendantowi Straży Miejskiej w Płocku.  
Pan  Andrzej  Wochowski Komendant  Straży  Miejskiej  w  Płocku  powiedział:  „Panie
Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Kwestię swojego samochodu to
ja już wyjaśniałem chyba dwa lata temu. Także ja nie wracam do tego tematu. Jeżeli
interesuje  Pana mój samochód chętnie go Panu sprzedam. Jeśli  chodzi  o spożywanie
alkoholu – w 2014 roku przeprowadziliśmy ogółem 951 kontroli  punktów podawania,
sprzedaży  alkoholu,  ujawniliśmy  556  wykroczeń  popełnionych  przeciwko  przepisom
ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  udzielono  251
pouczeń, nałożono 247 mandatów karnych na sumę 24.600, skierowaliśmy 10 wniosków
o ukaranie do sądu, do straży miejskiej wpłynęły 522 interwencje dotyczące spożywania
alkoholu  w  miejscach  zabronionych,  stanowiły  one  5,7%  wszystkich  zgłoszonych
interwencji,  do  dyżurnego.  Co  dalej.  W  2014  roku  w  1.614  przypadkach  -  jest  to
najwyższa liczba - 1.430 osób odwieźliśmy do izby wytrzeźwień, 45 osób odwieźliśmy do
miejsca zamieszkania, 61 zatrzymaliśmy w policyjnej izbie zatrzymań, bo są to osoby
spoza  miasta,  a  więc  z  powiatu  płockiego  i  z  innych  miejscowości,  i  77  osób
przekazaliśmy  służbie  zdrowia  –  pogotowiu  i  do  szpitala.  Także  tak  się  sprawa
przedstawiała  i  z  tej  informacji  wynika,  że  tym  problemem się  również  zajmujemy.
Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Komendancie. Szanowni Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie obrad,
zatem  poddaję  pod  głosowanie  otrzymany  od  Pana  Prezydenta  pisemny  materiał
dotyczący Informacji i oceny stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2014
rok.[…]”  
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
Materiał został przyjęty przez Radę Miasta Płocka.

Ad. pkt 6
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] W ten sposób,
Szanowni Państwo, doszliśmy do etapu I – dyskusja i zgłaszanie wniosków i będziemy po
kolei omawiać przedstawione projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Zaczynamy tradycyjnie
od dwóch projektów dotyczących finansów naszego miasta i proponuję połączyć dyskusję
nad drukiem numer 128 dotyczącym zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-
Miasto Płock na lata 2015-2031 i drukiem 129 dotyczącym zmiany Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015. Do obydwu druków otrzymaliśmy autopoprawki.[…]”    
                   

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata
2015-2031 (druk nr 128)

oraz 

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 (druk nr 129)
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Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 128 stanowi załącznik
nr 11 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 129 stanowi załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu. 

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

Pan Radny  Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Na
wstępie mojej wypowiedzi taka jednozdaniowa refleksja co do oceny osiedla Borowiczki.
Wszystkie osiedla, które znajdują się na granicy miasta oraz powiatu płockiego, w mojej
ocenie  w  tej  chwili  mają  największą  potrzebę  inwestycyjną.  Przechodząc  już  do
zmieniającej  Uchwały  Budżetowej  Miasta  Płocka  cztery  krótkie  punkty.  Po  pierwsze
bardzo budująca jest ta decyzja, którą otrzymaliśmy od Wojewody Mazowieckiego, dzięki
której zwiększono budżet miasta o ten milion na Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2
Państwowej Straży Pożarnej  przy ulicy Popłacińskiej  8. To naprawdę bardzo budujący
początek.  Po  drugie  mam  takie  pytanie.  Przesuwamy  środki  w  łącznej  kwocie  w
wysokości  ponad  1.115.000  w  planie  finansowym Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  między
innymi przesuwamy z budowy ścieżki rowerowej łączącej osiedle Radziwie i Ciechomice
110 tysięcy. Ja mam tylko pytanie, bo ta ścieżka jeszcze nie powstała, czy to nie zaburzy
całej tej inwestycji, jeżeli chodzi o to przesunięcie. I odnośnie tego samego przesunięcia
mam pewne pytanie i nie wiem, czy to teraz, czy w „Sprawach różnych”, ale postaram się
teraz nad tym skupić. Przesuwamy te środki między innymi na budowę i modernizację
oświetlenia  oraz  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego.  Napisałem  już  dwie
interpelacje odnośnie oświetlenia przy tym nowo powstałym parku przy ulicy Zielonej.
Pytanie moje - czy można skorzystać z tych środków i te dwie lampy w tym zakresie
postawić po prostu, jeżeli chodzi o te środki? I czwarty mój punkt, dosyć istotny, on ma
związek z poprzednią sesją Rady Miasta – mam pytanie, czy jest jeszcze szansa na tą
autopoprawkę Pana Prezydenta, o której tak szeroko rozmawialiśmy na poprzedniej sesji
Rady Miasta, a dotyczącej wykupu bocznicy kolejowej, również na Radziwiu, przy ulicy
Tartacznej? Dziękuję bardzo.”        
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ja ponawiam swoją prośbę, którą zgłaszałam
wczoraj na Komisji Skarbu. Otóż, jeśli pozostają nam środki z oszczędności na remontach
szkół,  przedszkoli,  to  pozostawmy  te  środki,  nie  wrzucajmy  je  w  inne  cele,  tylko
postarajmy  się  wyremontować  kolejne  potrzeby,  które  zgłaszają  na  bieżąco  szkoły  i
przedszkola. Bo Państwo i tak mieliście to zaplanowane w budżecie. A wiemy doskonale o
tym, że potrzeby naszych miejskich placówek oświatowych są bardzo duże. I w związku
tym proszę o to po raz już kolejny, żeby te środki pozostały, bo na pewno Państwo macie
wnioski, które formułują dyrektorzy poszczególnych placówek, bardzo długie i obszerne,
natomiast wiadomo, że wszystkiego nie zmieścimy w budżecie, ale jeśli już te środki są
zaplanowane  i  pozostały  nam  jako  oszczędności  po  rozstrzygnięciu  przetargu,  to
pozostawmy je w tym miejscu. I chyba w tym miejscu należałoby również, ponieważ
decydujemy się na zwiększenie środków na wykupy do zasobów gminy, należy w tym
miejscu nawiązać do tematu – i teraz nie wiem, jakby ja zdaję sobie sprawę, że to jest w
dwóch ratach płatność tej nieruchomości przy ulicy Zduńskiej, którą Państwo zamierzacie
zakupić, ale w moim przekonaniu powinna być chyba kolejność odwrotna, czyli najpierw
powinniśmy  chyba  zdecydować  się,  czy  chcemy  tą  nieruchomość  zakupić,  a  później
zmiany  w  budżecie,  ale  Państwo  zdecydowaliście  się  na  inną  kolejność.  Zasadnicze
pytanie, tak. Ile, dwa lata temu Państwo się wyprowadzaliście z tej nieruchomości przy
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Zduńskiej bodajże. To był pakiet nieruchomości, które odkupiła firma prywatna od spółki
Ruch  i  między  innymi  wchodziła  ta  nieruchomość  przy  ulicy  Zduńskiej,  gdzie  kiedyś
mieściły się wydziały Urzędu Miasta. Wyprowadziliście Państwo stamtąd urzędników. Po
dwóch latach podchodzimy - chociaż wtedy się pytaliśmy, dlaczego Państwo nie chcecie
zakupić tej nieruchomości - po dwóch latach podchodzimy do zakupu nieruchomości przy
ulicy Zduńskiej pomimo, że w tym czasie za blisko trzy miliony złotych oddaliśmy dużą
nieruchomość  do  dyspozycji  kilku  wydziałów,  między  innymi  Komunikacji,  Wydziału
Zdrowia,  dużą  nieruchomość  przy  Piłsudskiego,  którą  miasto  wyremontowało  i
dostosowało do potrzeb pracy urzędników. Między innymi tam był też koszt windy. I teraz
Państwo rozbudowujecie  znowu Urząd  Miasta  o  kolejny  budynek.  Chcecie  na  ten  cel
przeznaczyć około 1,5 miliona złotych, czyli na zakup tej nieruchomości, płatne w dwóch
ratach po 700 tysięcy. Zastanawia mnie jedno, ile jeszcze takich nieruchomości będziemy
kupować dla potrzeb Urzędu Miasta, ilu jeszcze Państwo tych urzędników, zwiększycie
ilość urzędników w mieście Płocku. Tu też ważna informacja dla naszych mieszkańców
Płocka. Otóż, proszę Państwa, w budżecie miasta Płocka są ukryci urzędnicy, bo mamy
stanowiska urzędnicze i nieurzędnicze, których w budżecie Państwo nie zauważycie, bo
ich nie ma. I otóż jak w 2010 roku było tych stanowisk nieurzędniczych 24, tak teraz Pan
Prezydent się tak rozbuchał, że ich jest ponad setka. Jeśli dla tego celu mamy kolejne
budynki kupować, bo musimy umieścić urzędników, których Pan Prezydent znów będzie
zatrudniał, to ja jestem przeciw. Ale to jest jeden powód dla którego będę przeciw. Drugi
powód jest taki, że dwa lata temu ta nieruchomość kosztowała 1.200.000 i teraz moje
pytanie  jest  takie:  z  kim Pan Mariusz  Pakulski  rozmawiał?  Czy  rozmawiał  z  agencją
pośrednictwa  nieruchomości  w  Warszawie  czy  rozmawiał  z  agencją  pośrednictwa
nieruchomości w Płocku? Bo ta nieruchomość, owszem, cena wyjściowa jest 1.500.000,
ale do zakupu jest 1.200.000. Bo umowy ma podpisane firma, która kupiła od Ruchu te
nieruchomości z dwoma biurami pośrednictwa nieruchomości – w Płocku i w Warszawie.
Jeśli oczywiście rozmawialiśmy z biurem pośrednictwa w Warszawie, to ta cena pewnie
jest  wyższa.  Wolałabym,  żebyście  Państwo  jednak  wycofali  się  teraz  z  tej  decyzji  i
porozmawiali z biurem pośrednictwa w Płocku, które również ma podpisaną umowę na
ewentualną rozmowę w sprawie pośrednictwa sprzedaży tej nieruchomości.  Na pewno
Państwo domyślacie się, jakie biuro nieruchomości. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pan Radnemu
Andrzejowi Aleksandrowiczowi. 
Pan  Radny  Andrzej  Aleksandrowicz  powiedział:  „Dziękuję  bardzo.  Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie, muszę tutaj wesprzeć Radnego
Kominka.  Na  poprzedniej  sesji  publicznie  Pan  obiecywał  w  sprawie  działki  na  ulicy
Tartacznej,  że  na  pewno Pan coś przygotuje.  Nic  nie  ma.  Jest  to  niezmiernie  ważna
sprawa dla mieszkańców Radziwia. I jeszcze chciałem doprecyzować tutaj pytanie, jeśli
chodzi o ścieżkę rowerową łączącą Radziwie z Ciechomicami – czy te 90 tysięcy, które
zostanie, starczy na zrobienie tego odcinka między wałem a asfaltem na ulicy Wąskiej?
Jeszcze mam pytanie, dlaczego wypada całkowicie kwota na remont ulicy Nizinnej skoro
jest to projekt z budżetu obywatelskiego, który przeszedł i całkowicie wypada. Dziwna
sprawa. Odnośnie kwot na modernizację i budowę oświetlenia mam jeszcze pytanie, bo
po majówce zaczyna się już remont ulicy Kazimierza Wielkiego - czy w końcu zapadły
jakieś decyzje odnośnie przynajmniej wykonania jakiegoś etapu przy okazji tego dużego
remontu Kazimierza Wielkiego, który na przyszłość by nam ułatwił oświetlenie ciągnących
się tam wzdłuż skarpy alejek? Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 
Pan  Jacek  Terebus Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Wysoka  Rado!
Szanowni  Państwo!  Odnosząc  się  do  tych  pytań,  które  zaczął  Pan  Radny  Kominek.
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Ścieżka rowerowa – rzeczywiście  przesuwamy pieniądze,  natomiast  ten zakres,  który
wykonamy i który tak naprawdę uzyskaliśmy zgodę Rady Mieszkańców Osiedla Radziwie,
to  będzie  szlak  rowerowy zgodnie  z  tymi  ustaleniami  i  ta  kwota,  którą  zostawiamy,
wystarczy na to zadanie. W przypadku oświetlenia, to też jest odpowiedź poniekąd na
pytanie  Pana  Aleksandrowicza,  jak  Państwo  widzieliście  w  planie  budżetowym  nie
mieliśmy żadnych środków na realizację  oświetlenia.  Sukcesywnie,  tam gdzie  jest  to
możliwe,  tam  gdzie  te  środki  się  uwalniają,  te  pieniądze  będziemy  przesuwać.  I
odpowiadając na pytanie, czy uda się zrealizować doświetlenie tego parku – zobaczymy w
jakich kwotach rozstrzygniemy te przetargi na to oświetlenie, które w tej chwili mamy
zaplanowane.  W ramach  tego  oświetlenia  zaplanowaliśmy doświetlenie  skrzyżowań,  a
także  ulicy  Łukasiewicza,  tej  przebudowy  ulicy  Łukasiewicza,  tam  gdzie  mieliśmy
wypadki, i to w najbliższych dniach, co będzie się działo. Natomiast, jeśli te pieniądze w
ramach tego zadania zostaną, to pochylimy się  nad tymi dwoma lampami, o których
mówił  Pan  Radny.  W  przypadku  bocznicy  kolejowej  tak  jak  informowałem  też  na
poprzedniej sesji my zrobimy wszystko, żeby tego terenu nie wykupywać, a zapewnić
mieszkańcom właściwy  dojazd.  W związku  z  czym też  dobrze  byłoby,  gdybyśmy  nie
wykonali  pewnego ruchu najpierw, to znaczy nie przesuwali  już kwoty,  żeby wszyscy
widzieli, jaką tę kwotę mamy, bo być może, jeśli dojdzie do rzeczywistego zakupu, to
będziemy mogli wynegocjować tę kwotę. W sytuacji, w której ją przesuniemy na sesji i
będą wszyscy wiedzieć jaka to jest kwota, takich manewrów już nie mamy. W związku  z
czym prowadzimy rozmowy z PKP. Jeśli one nie dojdą do skutku, to podejmiemy decyzję
ewentualnie o zakupie tej nieruchomości. Pani Radna, jeśli chodzi o środki, które zostają
nam  po  przetargach  w  przypadku  remontów  przedszkoli,  w  ogóle  w  oświacie,  my
jesteśmy w ścisłej współpracy z Wydziałem Oświaty w zakresie potrzeb, które zgłaszają
przedszkola, szkoły. Czasami weryfikujemy, czy te potrzeby są rzeczywiście pierwsze i
trzeba je od razu realizować. I zapewniam Panią, że wszędzie tam, gdzie potrzeba, te
środki jeśli będą potrzebne, to się znajdują i realizujemy sukcesywnie budżet, w związku
z  czym  nie  widzę  potrzeby,  abyśmy  zostawiali  to  na  przetargach  w  tych  zadaniach
dotyczących przedszkoli. Ulica Nizinna – zostaje zdjęta kwota, dlatego że tutaj mamy
pewne  nieporozumienie.  Dlaczego?  –  dlatego,  że  ulica  Nizinna  została  wykonana  w
zasadzie  wtedy,  kiedy  ci  mieszkańcy  ten  wniosek  formułowali.  To  znaczy  została
wykonana w destrukcie na całej swojej długości, natomiast mieszkańcy napisali wniosek
o wykonanie asfaltu. Ja nie widzę potrzeby, abyśmy w tej chwili w ulicę Nizinną, która nie
jest włożona w infrastrukturę – nie ma tam ani kanalizacji sanitarnej, ani deszczowej –
abyśmy budowali tę drogę, bo na pewno w przyszłych latach pojawią się takie wnioski od
mieszkańców i jeśli będziemy obejmować infrastrukturą techniczną tę część osiedla, to
wtedy będzie stosowna możliwość do tego, aby taki asfalt wybudować. To po pierwsze. Po
drugie  natomiast  budżet  opiewał  na  200  tysięcy,  więc  tutaj  wyniknęło  to  pewne
nieporozumienie, bo za 200 tysięcy to rzeczywiście udało nam się ułożyć ten destrukt,
asfalt.  To  jest  kwota  –  jak  informował  mnie  Dyrektor  Zarządu  Dróg  –  wielokrotnie
wyższa.  I  w  przypadku  ulicy  Kazimierza  rzeczywiście  ja  z  Panem  na  ten  temat
rozmawiałem.  My  się  pochylimy  nad  tym,  czy  przy  przebudowie  ulicy  Kazimierza  i
budowaniu  nowego  oświetlenia,  czy  nie  wykonać  takiego  przyłącza,  które  byłoby
odejściem  w  ten  park.  Odpowiadaliśmy  też  na  Pana  interpelację  informując,  że
doświetlenie tego parku, tej części o której Pan wspominał, to jest przeszło 600 tysięcy
złotych. W związku z czym być może takie kroki, jeśli będzie to możliwe, podejmiemy.
Chyba wszystkie pytania z mojej strony. Dziękuję bardzo.”
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja tylko potwierdzając
to,  co  powiedział  Pan  Prezydent  Terebus  w  kontekście  kwestii  wykupu  od  PKP  tego
terenu, cały czas sprawa jest w toku, natomiast nasza pozycja negocjacyjna jest zupełnie
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inna wtedy, kiedy już mamy pieniądze i kiedy PKP będzie wiedziało, że możemy go kupić.
A w takiej sytuacji cały czas rozmawiamy przede wszystkim o darowiźnie, ewentualnie
będziemy chcieli rozmawiać o tym,, że ten teren w ramach porozumienia utwardzimy na
przykład, tak żeby można było z niego korzystać i żeby on był dostępny dla mieszkańców,
ale niekoniecznie od razu kupić. Czekamy po prostu na odpowiedź PKP. Jak będziemy
mieli  tą  odpowiedź,  to  wtedy  będziemy  podejmować  dalsze  działania  w  tej  kwestii.
Natomiast docelowo, jeśli nie będzie innego wyjścia, to na pewno ten teren kupimy.”
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Krzysztofowi Krakowskiemu Sekretarzowi Miasta Płocka.
Pan  Krzysztof  Krakowski  Sekretarz Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo!
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja chciałbym tutaj odnieść się do słów Pani Radnej
Kulpy odnośnie zakupu tego budynku. Ja nie wiem jakie były propozycje, czy gdzie i w
jakich agencjach nieruchomości ten budynek jest wystawiony, natomiast chciałbym się
oprzeć na pewnych faktach. Budynek w latach 2000-2012 był wynajmowany od firmy
Ruch.  Roczny  koszt  wynajęcia  to  było  ponad  130  tysięcy  złotych.  Czyli  dzisiaj,  jeśli
spojrzycie Państwo na parametry tej transakcji, to tak naprawdę dziesięcioletni czynsz
nam się realizuje w kosztach zakupu. I to jest jakby pierwszy fakt. Następny fakt jest
taki, że Ruch w pewnym momencie podczas przekształceń własnościowych zdecydował
się  sprzedać  tą  nieruchomość.  Propozycja  ceny  jaka  wtedy,  zakładam,  była  złożona
Urzędowi Miasta Płocka, nie przystawała do warunków. Chciałbym Państwu przypomnieć,
że budynek został sprzedany prywatnemu właścicielowi, od którego my teraz chcemy to
odkupić,  za  kwotę  1.700.000  złotych  netto.  Uważam,  że  nie  jest  grzechem  ani
przekroczeniem  prawa  w  zakresie  gospodarności  wydatkowania  środków  publicznych
poczekanie trzech lat i odkupienie tego budynku za wartość 1.200.000 złotych. I to jest
ta wartość, o której Pani Radna mówi, to jest tylko kwestia do ustalenia, czy Pani Radna
zna te wartości w kwotach netto czy brutto, bo my ten budynek kupujemy za kwotę
1.200.000 tysięcy złotych netto, w dwóch ratach, bo rzeczywiście tak żeśmy to ustalili.
Nie negocjowaliśmy ze sprzedawcą za pośrednictwem agencji nieruchomości, bo to by
tylko  zwiększyło  koszty  tej  transakcji.  Natomiast,  jeżeli  chodzi  o  wykorzystanie  tego
budynku. Ja chciałbym powiedzieć - myślę, że jest zbyt dużą interpretacją twierdzenie,
że po to kupujemy budynek, żeby zwiększyć zatrudnienie w Urzędzie Miasta Płocka. To
nijak  funkcjonalnie  się  tutaj  nie  łączy.  Natomiast  chciałbym powiedzieć,  że  na  dzień
dzisiejszy, albo wrócić się też do czasów wcześniejszych – w tym budynku funkcjonalnie
połączonym z Urzędem Miasta Płocka, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest tak naprawdę
jedna  zabudowa  w  tej  części  miasta,  w  tym  budynku  wcześniej  funkcjonowały
praktycznie trzy wydziały, bo to był WGK, czyli Wydział Gospodarki Komunalnej, WGM –
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i jeszcze dodatkowo była tam kancelaria ogólna, która
obsługiwała korespondencję urzędu. Tak się stało jak się stało, że ktoś zdecydował się
zapłacić 1.700.000. Skoro my dzisiaj mamy możliwość odkupienia tego za 500 tysięcy
mniej, tak jak powiedziałem nie uważam, że jest to złe działanie, natomiast chciałbym,
żebyście  Państwo  zwrócili  uwagę  na  pewne  wyliczenia.  Budynek  ten  nabywamy  za
1.200.000, ale w ramach tego jest 600-metrowa działka gruntu, na której jest parking z
którego  korzystają  klienci  urzędu,  także  pracownicy,  ale  to  jest  jakby  parking
ogólnodostępny, więc tutaj nikomu nic nie możemy zakazać. Gdyby właściciel zdecydował
się  sprzedać  ten  budynek  komuś  innemu  być  może  doszłoby  do  sytuacji,  gdzie
musielibyśmy  płacić  za  udostępnienie  parkingu.  Jeżeli  odejmiemy  cenę  wynikającą  z
operatu jednej z nieruchomości tutaj blisko położonych na Kazimierza Wielkiego samego
gruntu,  która obejmuje kwotę 485 zł/m² to okazuje  się,  że kwota,  którą płacimy za
budynek  o  powierzchni  użytkowej  582  m²  wynosi  910  tysięcy,  910.500  powiedzmy.
Proszę Państwa to jest za m² 1.563 zł. Znając ceny, warunki na rynku nieruchomości nie
jestem w stanie twierdzić, że to jest nawet wartość odtworzeniowa tego budynku. Skoro
ktoś decyduje się nam go sprzedać uważam, że niegospodarne byłoby – i myślę, że tak
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samo będziecie Państwo uważali – niegospodarne byłoby tego nie kupić. Natomiast to, że
my mamy potrzeby lokalowe, to jest zupełnie inna sprawa. Ja to tłumaczyłem na komisji.
Mamy  problem  z  archiwum,  które  mimo  wprowadzenia  elektronicznego  obiegu
dokumentów tak  naprawdę musi  funkcjonować.  Dzisiejsze  archiwum jest  położone  w
piwnicy  tego  urzędu,  gdzie  przechodzą  różnego  rodzaju  magistrale  –  magistrala
ciepłownicza,  magistrala  wodna.  Przepisy  też  co do archiwizacji  one ulegają  pewnym
przemianom, pewnym zmianom i dzisiaj już na przykład tam praca archiwistów taka,
która była jeszcze 10 lat temu możliwa, już nie jest możliwa w tych warunkach. Musimy
to  archiwum przenieść  na  poziom zero,  chociażby  ze  względu  na  wymogi  dotyczące
warunków pracy archiwistów, ale także ze względu na zabezpieczenie dokumentacji tam
zgromadzonej. Nie wiem, jeżeli Państwo potrzebujecie jeszcze dodatkowych argumentów,
to postaramy się to wyjaśnić, ale spójrzmy na fakty i na kwoty. Nie jesteśmy w stanie
dzisiaj  postawić  budynku za cenę  1.500 zł/m² i  czymże byłoby,  gdybyśmy nie  kupili
budynku, którego czynsz zwróci nam się po 10 latach. To tyle z mojej strony. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy za
bardzo szczegółowe informacje,  ale  ponowne pytanie ze strony Pani  Przewodniczącej.
Proszę bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Sekretarzu, ta kwota 1.200.000 to była
kwota brutto około 1,5 roku temu - bo nie ukrywam, że miałam rozeznanie tego rynku w
tym obszarze – i sprzedawało to biuro nieruchomości płockie i mówię Panu do tej pory, że
są  dwie  umowy.  Ten  właściciel,  który  kupił  w  pakiecie  od  Ruchu  wszystkie  te
nieruchomości podpisał dwie umowy: z biurem pośrednictwa w Warszawie i w Płocku, i
dostępna  cena  w  Płocku  to  jest  1.200.000.  Zdaję  sobie  sprawę,  że  pewnie  to
pośrednictwo w Warszawie więcej kosztuje, w związku z tym proponuję rozmawiać na
miejscu.”
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Krzysztofowi Krakowskiemu Sekretarzowi Miasta Płocka.
Pan Krzysztof Krakowski Sekretarz Miasta Płocka powiedział: „Ja powiem szczerze, że
nie analizowałem tego, czy sprzedający wystawiał tą nieruchomość do sprzedaży przez
agencję nieruchomości. Negocjowaliśmy bezpośrednio ze sprzedającym. Jeżeli  tak jest
jak Pani Radna mówi, ja to sprawdzę. Natomiast chciałbym jeszcze wartość podać, którą
Państwo  bodajże  macie  w  uzasadnieniu  do  uchwały,  że  operat  szacunkowy  na  tą
nieruchomość  obejmuje  kwotę  dwóch  milionów  dwustu  dziewięćdziesięciu  prawie
dziewięciu tysięcy złotych. Chciałbym zaznaczyć, że kwota wynegocjowana to jest kwota
o 1.100.000 złotych niższa. Jeżeli  tak jest jak Pani Radna mówi, to zweryfikuję i  na
początku  przyszłego  tygodnia  będziemy  mieli  informację,  czy  nadal  ta  nieruchomość
znajduje  się  za  kwotę  1.200.000  tysięcy  brutto  w  ofercie  którejkolwiek  z  agencji
nieruchomości. Dziękuję.”  
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy ja nie wiem, Panie Sekretarzu drogi,
skąd jest ta wycena, ale pewnie gdzieś z kosmosu, bo rynek nieruchomości jest taki jaki
jest. Wiemy doskonale o tym, że ceny nieruchomości spadają, a nie idą do góry. A poza
tym to jest tak, że rynek kształtuje cenę tej nieruchomości. Zostanie sprzedana za taką
cenę za jaką znajdzie się nabywca. Oczywiście windować ceny możemy zawsze i szastać
tutaj różnymi kwotami, ale chyba nie o to chodzi. Natomiast z całym szacunkiem, ale
trochę hipokryzja jest słysząc te słowa dotyczące tego czynszu. Ja wiem oczywiście, że to
nie są słowa do Pana, tylko do Państwa tutaj, Panów Prezydentów. Mówicie o tych 130
tysiącach  czynszu  dla  spółki  wtedy,  kiedy  wynajmowaliśmy  te  pomieszczenia  od
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Zduńskiej  dla  tych  trzech  wydziałów,  które  się  tam mieściły,  a  przed  chwileczką,  bo
mielibyśmy  aferę,  jak  chcieliście  dać  75  tysięcy  miesięcznie  dla  spółki  miejskiej  za
wynajem pomieszczeń w budynku Tumska 13. Jest to taka trochę hipokryzja mówienie
tutaj o 130 tysiącach rocznie, a tu mówiliśmy o 75 tysiącach miesięcznie.”
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo,  nie  widzę  więcej  zgłoszeń  w  tym  punkcie  obrad,  zatem  przechodzimy  do
kolejnego punktu.[…]”

3. przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Płocku za 2014 rok (druk nr 111)

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.
Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Panie Prezydencie! W tym materiale
jest wiele szczegółów, wiele szczegółowych danych i ja sobie pozwoliłem tak spojrzeć z
trochę dalszej perspektywy, bardziej tak ogólnie. I czy Pan wie, na przykład, że liczba
rodzin tutaj, których dotyczy ubóstwo w latach 2010-2014 wzrosła o 32%, liczba rodzin,
których dotyczy bezdomność w latach 2011-2014 o 48%, liczba rodzin, których dotyczy
alkoholizm w latach 2011-2014 o 39%, liczba rodzin,  których dotyczy narkomania w
latach 2010-2014 o 209%, liczba rodzin, których dotyczy przemoc w rodzinie w latach
2010-2014 o 92%? Chciałem się zapytać, czy Pan Prezydent ma tego świadomość i czy
podejmie jakieś realne działania w kierunku odwrócenia tej tendencji, ponieważ jest ona
zatrważająca  i  jeśli  w  dalszym  ciągu  się  utrzyma  również  w  drugiej  kadencji  Pana
Prezydenta,  to  nie  będzie  chyba  dobrze.  Co  do  tego  jest  to  również  w  zasadzie
potwierdzone  przez  ocenę  zasobów  pomocy  społecznej  w  naszym  mieście,  gdzie  w
podsumowaniu  na  stronie  29  jest  wyraźnie  podkreślona  pauperyzacja  mieszkańców.
Dziękuję bardzo.”
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka powiedział:  „Odpowiadając  Panu
Radnemu – Szanowny Panie, rzeczywiście w kwestii pauperyzacji społeczeństwa, skutków
kryzysu, który dotknął Polskę, a także Płock, mamy tego pełną świadomość. Także, jeśli
chodzi,  w tych  ostatnich  latach  zwłaszcza.  Natomiast  zwrócę  uwagę,  że  tutaj  mamy
powody przyznania pomocy w latach, tak, a więc tutaj ubóstwo jest jednym powodów.
Często kwestia ubóstwa, czy bezdomności, czy alkoholizmu, narkomanii, które być może
w  cyfrach  procentowych  jest  wzrost  bardzo  duży,  ale  generalnie  dotyka,  zgodnie  z
materiałami przekazanymi przez MOPS, 34 rodzin. To jest problem oczywiście tych 34
rodzin  w  120-tysięcznym  mieście  jakim  jest  Płock.  Mówiliśmy  o  kwestiach
bezpieczeństwa. Akurat to pokazuje, że na przykład narkomania jest pewnym problemem
społecznym, ale nie tak powszechnym jakby to na przykład wynikało z Pana wypowiedzi.
Natomiast  rzeczywiście  działania,  przede  wszystkim  MOPS  i  tutaj  wsparcie
instytucjonalne, które jest – także finansowe – udzielane przez MOPS, otoczenie opieką,
to nie jest kwestia tylko powodów jak gdyby, bo one często są niezależne od samorządu.
My  pokazujemy  w  tym materiale  co  jako  MOPS  w tym momencie  robimy  otaczając
opieką, tworząc chociażby ostatnio, jak było w ubiegłym roku, mieszkania chronione, i
czyniąc bardzo wiele właśnie dla tych osób, które z różnych powodów zostały objęte tą
opieką. Dziękuję bardzo.”       
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.
Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Ja się oczywiście, Panie Prezydencie,
zgadzam, że czasami to tylko statystyka, ale czasami te procenty pokazują nam pewne
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tendencje i ja bym tylko po prostu prosił nad pochyleniem się nad tą sprawą. Dziękuję
bardzo.”   

4. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok”
(druk nr 112)

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Markowi Krysztofiakowi.
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący, ja chciałbym tutaj do
tego materiału troszeczkę dodać jedną informację i zadać jedno pytanie. Otóż wczoraj,
podobnie jak część Radnych, byłem na spotkaniu na ulicy Gradowskiego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Tam oczywiście tematyka dotyczyła zaniechanego
już pomysłu o łączeniu tych trzech ośrodków i szkół specjalnych w jeden zespół szkół, ale
wypowiadali się nauczyciele, wypowiadali się rodzice i jedna z mam poruszyła taki temat,
że jej syn mając 25 lat kończy już naukę w tych szkołach specjalnych w Płocku i ona
próbuje go gdzieś dalej na jakiejś warsztaty terapii skierować i niestety spotkała się tutaj
z taką sytuacją, że wszędzie, gdzie próbuje, by to dziecko nie cofało się dalej, czy ten
chłopak nie cofał się dalej w tej swojej chorobie i wszędzie niestety są kolejki, nigdzie nie
może go dalej zapisać. Czy my mamy takie dane jak to wygląda sytuacja właśnie tej
młodzieży, która po 25 roku życia już nie jest objęta szkolnictwem specjalnym, jak to
wygląda ich dalsza sytuacja życiowa, chociażby w tego typu warsztatach?”     
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tu są takie
dosyć  niepokojące  elementy  tego  dokumentu.  Chociażby  na  stronie  7  -  w  moim
przekonaniu  –  jest  bardzo  niepokojący  wiek  osób  bezrobotnych  zarejestrowanych  w
naszym mieście,  gdzie  tak  naprawdę największą  populację  wśród  osób  bezrobotnych
stanowią osoby w wieku pomiędzy 25 a 34 lata, czyli te osoby, które właśnie powinny
pracować, są w wieku produkcyjnym, a niestety stanowią największe gros w skali całego
ogółu osób bezrobotnych. W związku z tym, Panie Prezydencie, opracowania, programy,
piszemy jakieś różne dokumenty, tylko pytanie – jakie są tego efekty? Tak naprawdę dla
nas potrzebni są inwestorzy w mieście Płocku. Rozwój gospodarczy, tak naprawdę, leży u
nas w Płocku. Nie ma nic. Nie prowadzicie Państwo żadnych działań w tym kierunku poza
tymi  dyplomami,  o  których  będziemy  później  rozmawiać  w  „Sprawach  różnych”.  W
związku z tym, Panie Prezydencie, ja proszę o to, żebyście Państwo przedstawili  nam
materiały,  z  których  będzie  wynikało  jaką  Państwo  macie  perspektywę  rozwoju
gospodarczego w tej kadencji czteroletniej do 2018 roku, co planujecie Państwo zrobić i
co  realnie  jest  możliwe  w  celu  wygenerowania  miejsc  pracy,  bo  to  jest  dla  nas
najważniejsze, tego oczekują przede wszystkim płocczanie, to jest najważniejsza kwestia.
I to, między innymi, może również w jakiś tam sposób zastopować emigrację również, o
której niestety niektórzy politycy wypowiadają się, że to jest normalność. Dla mnie to nie
jest normalność. Uciekają nam mieszkańcy i o tym też świadczą statystyki, które też są
nie do końca pewne, bo realną statystyką, którą prowadzi w tej chwili Urząd Miasta to
jest  wykaz  oświadczeń  złożonych  w  celach  opłaty  podatku  śmieciowego.  To  jest  tak
naprawdę realna ilość mieszkańców, którzy zamieszkują teraz w mieście Płocku, a nie
statystyki mówiące o tym, że mamy 122 tysiące mieszkańców. GUS po prostu wziął to z
księżyca. I teraz kolejna sprawa na stronie 17 mnie interesuje. To jest wysokość dotacji z
budżetu miasta dla poszczególnych organizacji pozarządowych. I jest tutaj 8 organizacji
pozarządowych  wymienionych w tej  tabeli  i  tak  jak  w każdej  organizacji  jest  pewna
prawidłowość, że co roku jest zwiększana dotacja, ewentualnie są jakieś tam wahnięcia
około  1.000  złotych.  Co  mnie  bardzo  zaniepokoiło  –  dotacja  dla  Katolickiego
Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku. W 2011 otrzymali 86 tysięcy
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dotacji, 2012 i 2013 było około 100 tysięcy, a później jest spadek 2014 i 2015 do 80
tysięcy. Zastanawia mnie dlaczego akurat, bo rozumiem, że środki są rozdysponowane
przez Urząd Miasta, dlaczego akurat zapadają takie decyzje, czy też może to był wniosek
stowarzyszenia. To chciałabym, żebyście Państwo wyjaśnili. I jeszcze wnioski są dosyć
ciekawe w tym materiale. I oczywiście to o czym mówił Pan Radny Marek Krysztofiak
oczywiście  jest  mowa  o  poprawie  infrastruktury  zespołów  pracy  socjalnej,  działu
świadczeń  rodzinnych  i  środowiskowych  świetlic,  i  utworzenia  w  ogóle  świetlic
środowiskowych. Są oczywiście wymienione propozycje konkretnych osiedli, ale to jakby
jest wniosek płynący zapewne z MOPS, który jest jednostką podległą Urzędowi Miasta
Płocka, a to od Pana Prezydenta zależy jaka wielkość tych środków będzie, bo widać
potrzeby są. Rodzice i nauczyciele również zgłaszają te potrzeby, ale pytanie co będzie się
działo, jakie Państwo macie plany w tym zakresie. I jest jeszcze w punkcie pierwszym
tych  wniosków… Przepraszam,  jeszcze  wrócę  do  tej  poprawy infrastruktury.  Jest  taki
punkt przedostatni na stronie 29 materiału – ogrodzenie działki przy ulicy Wolskiego i
uruchomienie  systemu  monitoringu  wizyjnego,  zabezpieczenie  budynku  przed
dewastacją. Z tego co wiem, to na monitoring już te środki poszły, w związku z tym nie
wiem dlaczego jest ten wniosek dotyczący monitoringu wizyjnego. I w punkcie pierwszym
–  potrzeba  zwiększenia  środków  finansowych  na  zadanie  w  zakresie,  i  tutaj  jest
przedostatni  podpunkt:  zapewnienie  środków na bieżącą  działalność  MOPS w Płocku,
między  innymi  dofinansowanie  wynagrodzeń  pracowników  socjalnych  i  dodatków  dla
pracowników socjalnych, szkolenia i doskonalenie umiejętności pracowników, zapewnienie
superwizji,  koszty  utrzymania  budynków.  Czyli  de  facto  z  tego  wynika,  że  brakuje
środków  na  podstawowe  zadania  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  i  też
chciałabym wiedzieć w jaki sposób Państwo zamierzacie poradzić sobie z tym problemem.
Dziękuję.”
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka powiedział:  „Szanowni  Państwo,
zanim  poproszę  o  odpowiedź  Pana  Dyrektora  albo  Wicedyrektora  MOPS,  to  również
chciałbym podziękować  za  przygotowanie  tego  materiału,  który  z  jednej  strony  daje
pewnego  rodzaju  kompleksową  wiedzę  Radnym,  ale  także  zarządowi  miasta,
prezydentowi,  zastępcom  odnośnie  działalności  MOPS.  Wskazuje  także  konkretne
potrzeby,  nad  którymi  wspólnie  będziemy  się  pochylać  konstruując  budżet  na  rok
przyszły, bo wiadomo, realizacja tych potrzeb większych, mniejszych uzależniona jest od
wysokości budżetu, który jest przekazywany na MOPS. Na dzisiaj bieżące funkcjonowanie
MOPS wydaje się, że – także z wypowiedzi Państwa Radnych – jest, można powiedzieć,
oceniane w sposób dobry albo nawet bardzo dobry. Natomiast rzeczywiście trzeba mieć
świadomość potrzeb. Ja także, kiedy spotkałem się z rodzicami w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 1 na Gradowskiego zetknąłem się z tym postulatem. Mamy w
tym momencie, tak jak z tego materiału wynika, sześć warsztatów terapii zajęciowej, z
tym że jeden jest w zakładzie karnym, a więc pięć. Miasto dofinansowuje funkcjonowanie
tych  warsztatów  w  wysokości  200  tysięcy  złotych,  to  jest  10%  w  ogóle  ich
funkcjonowania. Być może warto zastanowić się nad formułą powołania kolejnego albo
kolejnych. I tutaj jest to przed nami. Ja zakładam, że skoro jest taka potrzeba, to w tym
momencie na pewno spróbujemy wdrożyć procedurę, znajdziemy miejsce, natomiast w
większości to są środki PFRON - w 90%. Dobrze, a teraz poproszę Pana Dyrektora o
odpowiedź na szczegółowe pytania.”          
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Mirosławowi Chyba Dyrektorowi MOPS. 
Pan  Mirosław  Chyba  Dyrektor Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej powiedział:
„Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Więc postaram się tutaj po kolei odpowiedzieć
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na te wszystkie pytania. Zacznę może od kwestii miejsc dla osób niepełnosprawnych w
placówkach zapewniających im stosowną opiekę. Powiem, w ubiegłym roku podjęliśmy
działania – doprowadziliśmy do standaryzacji drugiego, a w zasadzie to mówimy w tej
chwili już o jednym środowiskowym domu samopomocy. Prowadzimy taki dom przy ulicy
Mickiewicza. Przy czym jest to w tej chwili dom typu A i B, a więc mamy 15 miejsc dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie  i  30  miejsc  dla  osób  zaburzonych  psychicznie.
Prowadzone  są  cały  czas  działania  w  celu  pozyskania  całej  nieruchomości  przy
Mickiewicza 7. Dokładnie to będzie trzecia posesja. To umożliwi generalnie rozszerzenie
oferty - w naszych szacunkach – do 60 miejsc dla osób niepełnosprawnych w naszej
placówce. Tak jak mówię, mamy nadzieję, że tutaj do końca roku również uda nam się
pozyskać środki od Wojewody na osiągnięcie standardów w tym zakresie. Tutaj jeszcze
dopowiem,  że  generalnie,  jeżeli  chodzi  o  warsztaty  terapii  zajęciowej,  w  mieście
dysponujemy  125  miejscami  dla  osób  niepełnosprawnych.  Oczywiście  powiem,  że
wyłączyć należy tylko WTZ, który funkcjonuje na terenie zakładu karnego, ale tutaj też w
razie co dla potrzebujących miejsca wolne. Jeżeli chodzi o stronę siódmą powiem – tutaj
z tendencjami nie możemy dyskutować. Zresztą pierwsza część tego materiału jest to
diagnoza i ocena sytuacji społeczno – demograficznej w naszym mieście. Jeżeli chodzi o
pytanie dotyczące ograniczenia dotacji dla Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św.
Brata  Alberta,  to  wiąże  się  z  prostym  faktem,  że  jest  tam  bardzo  spadek  liczby
uczęszczających dzieci do świetlicy – powiem, z 30 w tej chwili  jest polowa dzieci, w
związku z tym jest to ograniczenie tej dotacji. I jeżeli chodzi o zapisy znajdujące się w
rekomendacjach,  tutaj  jeżeli  chodzi  o  zapewnienie  środków  na  bieżącą  działalność
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powiem – te środki są zabezpieczone. Jedynym
znakiem  zapytania  tradycyjnie  jak  co  roku  o  tej  porze  jest  kwestia  dodatków  dla
pracowników socjalnych, ale to jakby tutaj nikt z nas obecnych nie ma na to wpływu, bo
decyzje  Wojewody  w  tej  mierze  zapadają  najwcześniej  koniec  trzeciego,  początek
czwartego kwartału każdego roku budżetowego. Jeżeli chodzi o ogrodzenie działki przy
Wolskiego 4 i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego – to prawda, mamy w tej
chwili  już  poszerzony  zakres  monitoringu  wizyjnego,  ale  w  momencie,  kiedy  działka
rzeczywiście byłaby wygrodzona, ten monitoring musiałby zostać poszerzony, w związku z
tym tego typu zapis. To powiem, że jeszcze chyba większym problemem, jeżeli mogę
zasugerować,  jest  kwestia  parkingu  i  możliwości  dojechania  i  dotarcia  do  siedziby
ośrodka osób niepełnosprawnych, ale na to też jakby nie do końca mamy jakieś tam
remedium z uwagi na bardzo ograniczone uwarunkowania infrastrukturalne. I to chyba
wszystko. Dziękuję bardzo.”
Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
bardzo, Panie Dyrektorze. Nie widzę więcej pytań ze strony Państwa Radnych, zatem
przechodzimy do kolejnego punktu.[…]”         

5. zobowiązania organu prowadzącego szkołę do ponoszenia, z dochodów
własnych,  kosztów  kształcenia  w  oddziale  międzynarodowym
przekraczających  wydatki  bieżące  ponoszone  na  jednego  ucznia  w
pozostałych oddziałach szkoły  (druk nr 113)

Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 
Pan Roman  Siemiątkowski  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Ja  bym  proponował,  żeby  przed  dyskusją  nad  tymi
dwoma uchwałami zrobić takie wprowadzenie. Są z nami Pan Dyrektor Mirosław Piątek,
Dyrektor Jagiellonki, i Pan Marcin Jaroszewski koordynator tego projektu. Jeżeli Państwo
Radni się zgodzą, to króciutkie, kilkuminutowe wprowadzenie.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan ma prawo,
Panie Prezydencie, scedować swój głos na właśnie Państwa, więc jak najbardziej tak.”
Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Mirosławowi Piątkowi Dyrektorowi L.O. im. Władysława Jagiełły.  
Pan  Mirosław Piątek Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w
Płocku  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!  Szanowna  Rado!
Nauczyciela się nie pyta, która godzina, bo będzie 45 minut opowiadał. Ja powiem tylko
tyle. 2011 rok – rozpoczęte prace, przygotowania do podjęcia wprowadzenia oddziału z
maturą międzynarodową. Bardzo wiele kosztowało to pracy nauczycieli,  koordynatora,
mnie jako dyrektora. 2 kwietnia, na szczęście nie 1, tylko 2 kwietnia zapadła decyzja już
z Genewy, gdzie została szkoła zakwalifikowana i dostała certyfikat właśnie możliwości
realizowania  tego  programu.  W  kilku  zdaniach  koordynator  Pan  Marcin  Jaroszewski,
nauczyciel języka angielskiego, koordynator tego projektu, Państwu przedstawi, jakie cele
i jak cały ten proces przebiegał. Dziękuję bardzo.”
Pan Marcin Jaroszewski powiedział: „Szanowni Państwo, mam zaszczyt i dużą radość
potwierdzić, że nasza szkoła – Zespół Szkół nr 6 w Płocku, czyli płocka Jagiellonka, 2
kwietnia  uzyskała bardzo prestiżowy certyfikat  autoryzacyjny Programu Dyplomowego
Międzynarodowej Matury. W mojej prezentacji powiem kilka słów o zakresie kształcenia w
ramach międzynarodowej matury oraz przedstawię krótkie kalendarium naszych działań
prowadzących  do  uzyskania  tego  certyfikatu.  Tak  naprawdę,  jak  już  wspomniał  Pan
Dyrektor,  cała  procedura  rozpoczęła  się  w  roku  2011.  Wtedy  nasza  szkoła  wykazała
interesownie programem. Natomiast we wrześniu 2011 roku uzyskaliśmy zgodę od trzech
bardzo  ważnych  organów,  mianowicie  od  naszej  rady  pedagogicznej,  od  Organizacji
Matury Międzynarodowej oraz od organu prowadzącego. Uzyskaliśmy zgodę na podjęcie
działań zmierzających do zdobycia tego certyfikatu. Październik 2011 rok to, zgodnie z
wolą IB, nawiązanie kontaktu z lokalnymi szkołami IB. Na początku były to szkoła w
Warszawie i  w Bydgoszczy, potem poszerzyliśmy krąg zaprzyjaźnionych szkół także o
Białystok i  ostatnio o Kalisz. W styczniu 2012 roku rozpoczęła się żmudna, naprawdę
długa praca przygotowywania pełnej dokumentacji wymaganej przez IB. Tutaj angażowali
się  naprawdę  poza  dyrekcją  szkoły  oczywiście  wszyscy  nauczyciele  zainteresowani
wprowadzeniem projektu w naszej szkole. Tutaj należy się też podziękowanie Wydziałowi
Oświaty Urzędu Miasta Płocka oraz Delegaturze Kuratorium za wsparcie merytoryczne.
Część dokumentów to była kwestia przetłumaczenia obowiązujących już u nas w szkole
aktów prawnych, natomiast wiele dokumentów musiało zostać przygotowanych zupełnie
od początku. W kwietniu 2012 roku rozpoczął się intensywny kurs języka angielskiego dla
naszej rady pedagogicznej, dla nauczycieli, którzy będą uczyć w klasie IB, gdyż językiem
wykładowym w tej  klasie jest  język angielski.  Od czerwca 2013 roku systematycznie
uczestniczymy  w różnych  szkoleniach  IB.  Część  z  nich  to  szkolenia  online,  część  to
szkolenia  wyjazdowe. Moi  koledzy  byli  już  w Oksfordzie,  w Zagrzebiu,  w Brukseli,  w
Warszawie, w czeskiej Pradze, gdyż wymogiem podjęcia pracy w tego typu oddziale jest
ukończenie takiego szkolenia. Wrzesień 2013 roku to bardzo przełomowy moment, gdyż
złożyliśmy  wtedy  wniosek  aplikacyjny  do  Organizacji  Matury  Międzynarodowej  i  IB
przyznało  nam konsultanta,  z  którym przez  rok  prowadziliśmy rozmowy,  analizowana
była  nasza  dokumentacja.  Uwieńczone  to  zostało  w  październiku  2014  roku  wizytą
konsultanta  IB  w  naszej  szkole  oraz  kolejnym  ważnym  dokumentem,  mianowicie
wnioskiem autoryzacyjnym. Marzec 2015 roku to wizyta weryfikacyjna, której wynikiem
było przyznanie nam certyfikatu, tak jak już wspominaliśmy, 2 kwietnia. W kwietniu też
uzyskaliśmy zgodę rady pedagogicznej  na otwarcie oddziału międzynarodowego. Kilka
słów  o  IB.  IB,  czyli  International  Baccalaureate  Organization  –  Organizacja  Matury
Międzynarodowej, powstała już w 1968 roku w Genewie,  a jej celem było stworzenie
międzynarodowego,  prestiżowego  systemu  edukacyjnego,  porównywalnego  i
rozpoznawanego na całym świecie. W tej chwili jest już ponad dwa 2.000 szkół IB na
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całym świecie w ponad 130 krajach. W Polsce IB pojawiło się w 1993 roku i pionierami na
tym rynku były  dwie  szkoły  –  Liceum im.  Mikołaja  Kopernika  z  Warszawy,  z  którym
współpracujemy  oraz  znana  szkoła  gdyńska  im.  Marynarki  Wojennej.  Mam  zaszczyt
przypomnieć,  że  nasza  szkoła  jest  dopiero  trzecią  szkołą  publiczną  w  województwie
mazowieckim po warszawskim Koperniku i  warszawskim Batorym, która uzyskała ten
certyfikat. Pozwolę sobie teraz, proszę Państwa, zacytować misję szkół IB, gdyż jest to
bardzo  istotny  dokument  regulujący  pracę  szkoły  i  mówiący  wiele  o  kształceniu  w
oddziale międzynarodowym. Celem organizacji matury międzynarodowej IBO jest rozwój
człowieka dociekliwego, wykształconego i sumiennego, który wspiera tworzenie lepszego i
spokojniejszego  świata  poprzez  zrozumienie  innych  kultur  i  szacunek  wobec  nich.
Organizacja współpracuje ze szkołami, rządami i organizacjami, rozwijając wymagający
międzynarodowy program edukacyjny z rygorystycznymi zasadami oceniania. Program
ten  zachęca  młodych  ludzi  na  całym  świecie,  by  stawać  się  uczniami  aktywnymi,
empatycznymi, posiadającymi świadomość konieczności  uczenia się przez całe życie i
wykazującymi  się  zrozumieniem,  że  inny  człowiek  też  może  mieć  rację.  Odbiorcy
programu to uczniowie klas drugich i trzecich szkół ponadgimnazjalnych. Program trwa
dwa, nie trzy lata, więc tak naprawdę do klasy IB może trafić każdy uczeń każdej szkoły,
który  ukończył  klasę  pierwszą  w  szkolnictwie  ponadgimnazjalnym.  Chciałbym  tutaj
podkreślić,  że  klasa  z  maturą  międzynarodową  to  wcale  nie  jest  klasa  dla  uczniów
genialnych, wybitnych, tak jak czasami się potwierdza. To jest bardziej klasa dla uczniów,
którzy  chcą  czegoś  nowego,  którzy  chcą  czegoś  innego,  którzy  chcą  uzyskać
międzynarodowe kwalifikacje i uczyć się w troszkę innym systemie niż ten, który oferuje
nam nasze ministerstwo. Uczniowie wybierają sobie w tym projekcie sześć przedmiotów –
trzy  na  poziomie  podstawowym,  tak  zwanym  Standard  Level  i  trzy  na  poziomie
rozszerzonym,  tak  zwanym  Higher  Level,  spośród  sześciu  oferowanych  grup
tematycznych. I w naszej szkole oferujemy następujące przedmioty. Grupa 1 to jest język
ojczysty. Każdy uczeń IB na całym świecie musi uczyć się swojego języka ojczystego i
oczywiście  jest  to  w  naszym  przypadku  język  polski.  Grupa  2  to  są  języki  obce  i
oferujemy  język  angielski.  Uczniowie  dodatkowo  mogą  wybrać  jeszcze  francuski,
niemiecki lub włoski. W grupie 3 są nauki społeczne - geografia i historia. Grupa 4 to
nauki eksperymentalne – chemia, fizyka i biologia. Grupa 5 to obowiązkowa w projekcie
matematyka.  Natomiast  w  grupie  6  tak  naprawdę  powinien  znaleźć  się  przedmiot
artystyczny,  natomiast  IBO  ma  świadomość,  że  zainteresowanie  przedmiotami
artystycznymi jest ograniczone i pozwala na dobór innego przedmiotu z grup 2, 4. Może
to być na przykład dodatkowy język obcy. Bardzo istotne jest, żeby uczeń świadomie
dokonał wyboru. Wiąże się to z jego uzdolnieniami oraz z dalszym kierunkiem edukacji
uniwersyteckiej.  Jak  już  wspominałem,  język  angielski  jest  językiem  wykładowym,
językiem instrukcji, oczywiście poza lekcjami języka polskiego i lekcjami drugiego języka
obcego. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w wymiarze 4 godzin, a
poziom  rozszerzony  to  6  godzin.  Natomiast  prawdziwe  novum  i  to  czym  różni  się
najbardziej  IB  od  klasycznego  nauczania  to  dodatkowe  przedmioty,  trzy  dodatkowe
kryteria,  wymogi,  które  uczeń  musi  spełnić,  mianowicie  przedmiot,  który  nazywa się
teoria  wiedzy,  program CAS –  Creativity,  Action,  Service  oraz  konieczność  napisania
pracy  dyplomowej.  I  teraz  po  jednym zdaniu  o  tych dodatkowych wymogach.  Teoria
wiedzy,  czyli  przedmiot,  który  nazywa  się  po  angielsku  Theory  of  Knowledge  to
przedmiot, którego nie ma w naszej siatce godzin w klasycznym liceum, natomiast jest to
przedmiot, który uczy ucznia jak skutecznie zdobywać wiedzę, jak skutecznie ją w głowie
przechowywać i umieć z niej korzystać, jak zbudować atrakcyjną prezentację, jak napisać
prawidłowy  esej  i  jak  łączyć  wiedzę  z  poszczególnych  przedmiotów.  Drugi  przedmiot
dodatkowy obowiązkowy to  przedmiot,  który  został  nazwany kreatywność,  działanie  i
służba – Creativity,  Action,  Service  i  to  nie  jest  klasyczny przedmiot  akademicki,  ale
raczej działania uczniów. Uczeń IB musi być otwarty na pewne działania i ta kreatywność
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to na przykład nauka gry na instrumencie, jak i zajęcia plastyczne, angażowanie się w
pomaganie słabszym uczniom, na przykład w swoiste korepetycje dla młodszych uczniów,
na przykład gimnazjalistów. Działania to na przykład sport, kursy udzielania pierwszej
pomocy. Natomiast służba to szeroko rozumiany wolontariat dla społeczności szkolnej,
społeczności lokalnej, dla kraju, ale także działania o zasięgu globalnym. I trzeci istotny
wymóg to napisanie pracy dyplomowej, coś czego też nie ma w naszym systemie. Można
ten Extendet Esey porównać tak naprawdę do uproszczonej pracy licencjackiej. Uczeń
pisząc tę pracę jest przygotowywany do dalszej drogi akademickiej, tak naprawdę. Esej
jest pisany przez blisko dwa lata. Uczeń wybiera sobie przedmiot, wybiera temat i stawia
pytanie badawcze,  wybiera nauczyciela mentora i  tworzy pracę na blisko 4.000 słów.
Kilka słów o zaletach programu. Poza tym, że jest to bardzo prestiżowy, elitarny program,
to  najważniejsza  rzecz  to  przede  wszystkim  dla  ucznia  możliwość  studiowania  na
uniwersytetach na całym świecie. Istnieją badania, które pokazują, że absolwenci klas IB
są bardzo dobrze przygotowani do dalszej edukacji akademickiej, wiedzą na czym, polega
studiowanie i dlatego są coraz chętniej przyjmowani przez uczelnie wyższe. Na przykład
w tak  prestiżowych uniwersytetach jak  Cambridge,  czy  Oksford  uczniowie  z  IB  mają
priorytet przy rekrutacji. Certyfikat jest rozpoznawany przez wszystkie uczelnie w naszym
kraju oczywiście także. Absolwenci klas IB to uczniowie, którzy mówią po angielsku dużo
lepiej  niż  uczniowie  w  klasycznych  klasach,  chociażby  ze  względu  na  to,  że  poziom
leksykalny uczniów, który jest zdobywany na wszystkich lekcjach, jest znacznie wyższy
niż poziom znajomości słownictwa klasycznego ucznia. Praca w małych grupach. Klasy IB
są  mniejsze.  Uczniowie  wybierają  jeszcze  przedmioty,  wiec  pracują  w  mniejszych
grupach,  więc  rzeczywiście  można  mówić  o  procesie  indywidualizacji  nauczania  i  o
dobrym dotarciu do ucznia. Bardzo istotną cechą odróżniającą IB od naszego nauczania
jest  dużo  większy  nacisk  na  działanie  praktycznie  niż  na  teorię.  Zwłaszcza  jest  to
widoczne na takich lekcjach jak te przedmioty eksperymentalne – matematyka, fizyka,
biologia i chemia. Bardzo dobre przygotowanie do studiów akademickich i docieranie do
ucznia  i  jego  potrzeb.  Także  jesteśmy  naprawdę  bardzo  dumni,  że  udało  się  naszej
płockiej  Jagiellonce  zdobyć  ten certyfikat  i  mamy nadzieję,  że  klasa  IB  jak  najlepiej
zapisze się w naszym systemie edukacyjnym. Dziękuję bardzo.”
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
Panu bardzo za szczegółowe informacje i  gratulujemy wyzwania, którego się Państwo
podjęliście. Czy ze strony Państwa Radnych są jakieś pytania do tego punktu obrad?[…]”  
Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi.
Pan  Radny  Andrzej  Aleksandrowicz  powiedział:  „Szanowni  Państwo!  Panie
Przewodniczący!  Ja niestety ze względu na ważkość obrad ostatniej  Komisji  Edukacji,
długość,  nie  mieliśmy czasu  tutaj  zająć  się  tym tematem jakoś  szczególnie,  dlatego
zadam  tylko  jedno  pytanie,  które  mnie  najbardziej  nurtuje.  Ja  oczywiście  gratuluję
zakwalifikowania się i oczywiście będę głosował za. Ale mam pytanie – na stronie 11 i 12
już w tym wniosku mamy program nauczania historii, on jest rozpisany na dwa lata i się
chciałem zapytać,  dlaczego  tam nawet  raz  nie  występuje  słowo  Polska,  a  natomiast
mamy w roku drugim, gdzie jeśli tak patrzymy wizualnie, to większość roku drugiego
zajmuje historia Rosji i ZSRR. Dziękuję. Chciałbym, żeby mi ktoś to jakoś przybliżył.”
Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
bardzo. Może wcześniej jeszcze kolejne pytania padną, to byśmy skumulowali odpowiedź.
[…]”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Małgorzacie Struzik.
Pani  Małgorzata Struzik  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka  powiedziała: „Panie
Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!  Wysoka  Rado!  Ja  jestem bardzo  dumna,  że  w
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mieście  Płocku,  właśnie  w  tej  szkole,  którą  ukończyły  moje  dzieci,  odbędzie  się
międzynarodowa matura. To jest po prostu wyzwanie. Ja nie wiem, ja już po realizacji, po
tym spotkaniu podczas Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego przyszłam do domu i
byłam taka szczęśliwa, że właśnie w tym mieście to się będzie odbywało. Serdecznie
dziękuję  za  realizację  tego  przedsięwzięcia  oczywiście  Panu Dyrektorowi  szkoły,  całej
radzie pedagogicznej, ale oczywiście Panu Prezydentowi, który podjął to wyzwanie, bo
przecież oczywiście trzeba jeszcze włożyć w to oczywiście środki, a jednocześnie pomóc w
realizacji tego przedsięwzięcia. To wielki zaszczyt, że jestem mieszkańcem tego miasta i
że  taka  matura  międzynarodowa  się  będzie  tutaj  odbywała  i  cały  ciąg  zdarzeń
edukacyjnych. Bo zwróćcie uwagę Państwo na misję szkół IB. To jest coś pięknego w
ogóle.  Gdyby nam się  udało  w przyszłości  stworzyć takie  społeczeństwo zgodne z tą
misją szkół IB, to naprawdę okazałoby się, że nie tylko osoba zabierająca głos na tej sesji
mogłaby mówić, że ja to jestem geniuszem i ja wiem wszystko, ale okazałoby się, że
mamy ludzi, którzy mogą się porozumieć w pewnych sferach edukacyjnych, ale nie tylko
edukacyjnych, ale w ogóle we wszystkich sferach funkcjonowania miasta Płocka. Mam z
nadzieją,  że  ci  uczniowie,  którzy  skończą  tą  szkołę  i  skończą  oczywiście  studia  na
międzynarodowych uniwersytetach,  będą mogli  inaczej  podchodzić  do pewnych spraw
społecznych nie tylko w naszym mieście, ale w naszym kraju i to jest taka tak jakby
misja, prawda, bo w przyszłości ta młodzież będzie bardzo znaczącym członkiem naszego
społeczeństwa. Ja miałam przyjemność być na takim podsumowaniu takiego konkursu
prestiżowego informatycznego w Liceum Ogólnokształcącym im.  Marszałka  Stanisława
Małachowskiego, gdzie nauczycielem w tej szkole jest doktor matematyki  Pan Cezary
Obczyński  i  on  też  doszedł  do  wniosku,  że  trzeba  młodzież  edukować  troszeczkę  w
odmienny  sposób,  że  to  myślenie  informatyczno-algorytmiczne  jest  skierowane  do
uczniów najpierw do szkół gimnazjalnych, potem ponadgimnazjalnych. I tam był również
na tym spotkaniu uczeń szkoły im. Małachowskiego, który studiuje w Cambridge, który
skończył to liceum. Ja wcześniej, kiedy nie byłam radną miasta Płocka, nie wiedziałam, że
mamy takich mądrych i zacnych obywateli w tym mieście. Więc cieszę się bardzo, że tu
Pan Jaroszewski  podjął  takie  wyzwanie,  bo to  jest  bardzo ważne być koordynatorem
takiego przedsięwzięcia i z nadzieją, że ta młodzież będzie wspaniała i będzie realizowała
misję szkół IB. Dziękuję bardzo.”              
Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja poproszę
Pana Marcina, żeby się odniósł do pytania Pana Radnego.”
Pan  Marcin Jaroszewski powiedział: „Jeżeli chodzi o nauczanie historii, to chciałbym
powiedzieć,  że  w  tej  chwili  w  szkolnictwie  polskim nauczanie  historii  kończy  się  tak
naprawdę nauczaniem podstawy programowej i nauki o naszym kraju kończy się w klasie
pierwszej,  bo  wtedy  się  kończy  przedmiot,  który  nazywa  się  historia.  On  jest
kontynuowany  tylko  w  klasach  humanistycznych,  natomiast  w  pozostałych  klasach
zmienia się w inny przedmiot, który nazywa się historia i społeczeństwo. Także proszę się
nie  obawiać,  te  treści  będą  na  pewno  zrealizowane,  jeśli  chodzi  o  historię  Polski.
Natomiast program IB zmienia się co 7 lat i aktualnie obowiązujący program nauczyciel
prowadzący ma wybór dwóch zagadnień – jeden to jest świat Arabów, a jeden to jest
„zimna wojna”, stąd tak dużo elementów sowieckich w tym programie. Ja nie jestem
historykiem także nie  mogę kompetentnie  się  tutaj  na  pewno wypowiedzieć.  To  nasi
historycy podjęli takie decyzje. Natomiast absolutnie nauczanie historii naszego kraju nie
jest  w  tym,  tak  samo  jak  geografii,  jest  realizowane  w  klasie  pierwszej.  Także  nie
powinno to stanowić problemu, tak naprawdę.”    
Pan Artur Jaroszewski  Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
Panu bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do tego projektu? Nie
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widzę. Dziękuję. Raz jeszcze serdecznie Panom dziękujemy. Przechodzimy do kolejnego
punktu.[…]”     
 

6. wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału
międzynarodowego  do  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  i
wychowania (druk nr 114)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 114.
 

7. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2015
(druk nr 116)

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

Pan  Roman  Wróblewski radca  prawny  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo. Już mówię – do druku 116, proszę Państwa, w trakcie,
że tak powiem, procedowania nad tym projektem uchwały, zmienił się tekst jednolity
podstawy prawnej. Będzie: Prawo wodne zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015
roku pod pozycją 469, czyli zamiast tych dzienników ustaw, które zostały wymienione to
będzie tylko jeden dziennik ustaw i to samo jest w uzasadnieniu do zmiany. Dziękuję
ślicznie.”

8. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka na 101/VI/2015 z dnia 31.03.2015 r.
w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na
terenie miasta Płocka (druk nr 117)

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

Pan  Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Szanowni Państwo, otrzymaliście
Państwo autopoprawkę w formie pisemnej - i ja od razu chciałem to potwierdzić – do obu
druków, dotyczy druku 117 i 118. Inaczej będzie ustalona data wejścia w życie obu tych
uchwał. Dziękuję.”
(autopoprawka do druku nr 117 i 118 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu)

9. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 102/VI/2015 z dnia 31 marca
2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez
właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi (druk nr 118)

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 118 została zgłoszona
łącznie z autopoprawką do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 117. 

10. przyznania  dotacji  na  sfinansowanie  prac  konserwatorskich,
restauratorskich  lub  robót  budowlanych  przy  zabytku  wpisanym  do
rejestru zabytków (druk nr 119)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 119.

38



11. zmieniająca uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie
Gminy Miasto Płock (druk nr 120)

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

Pan  Roman  Wróblewski radca  prawny  powiedział:  „Będzie,  proszę  Państwa,
uzupełnienie w § 3, ponieważ nie było powiedziane z jakim dniem wchodzi uchwała w
życie. W związku z tym tekst § 3 będzie następujący:  Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia. Dziękuję.”
12. wyrażenia  zgody  na  nabycie  na  rzecz  Gminy-Miasto  Płock  prawa

użytkowania  wieczystego  zabudowanej  nieruchomości  położonej  w
Płocku przy  ul. Zduńskiej o numerze ewidencyjnym 454/1 o pow. 0,0597
ha  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  a  będącej  w  użytkowaniu
wieczystym osoby prawnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta
PL1P/00016596/4 (druk nr 121)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 121.

13. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Pani  Barbarze  Szurgocińskiej
(druk nr 122)

Pan Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Bardzo bym
prosił Pana Sekretarza o odczytanie uzasadnienia.”

Pan Radny Tomasz Maliszewski Sekretarz Sesji Rady Miasta powiedział: „Pani Barbara
Szurgocińska rozpoczęła pracę w samorządzie w 1977 roku  (z 2- letnią przerwą na pracę
w Urzędzie Skarbowym), zajmując m.in. stanowiska Kierownika Wydziału Finansowego,
Naczelnika  Wydziału  Finansowego,  aż  do  objęcia  w  1995  roku  stanowiska  Skarbnika
Miasta Płocka. W Urzędzie Miasta Płocka przepracowała 35 lat, zaś  funkcję Skarbnika
Miasta Płocka  pełniła przez ponad 19 lat.  Jako Skarbnik Miasta dwukrotnie dokonała
emisji obligacji komunalnych – w 2000 oraz w 2004 roku. Aktywa te przeznaczono na
realizację  inwestycji  miejskich,  co  niewątpliwie  przyczyniło  się  do  społeczno  -
gospodarczego rozwoju miasta Płocka. Ponadto dokonała emisji obligacji komunalnych w
2013  r.,  które  pozwoliły  zapewnić  miastu  stabilność  finansową.  Potwierdzeniem
powyższego jest coroczna pozytywna ocena wiarygodności  kredytowej, oceniona przez
niezależną agencję ratingową - Fitch Ratings. Do osiągnięć Pani Barbary Szurgocińskiej
zaliczyć też można wdrażanie i realizowanie - jako w jednym z niewielu miast w Polsce -
budżetu  zadaniowego od 2003 roku.  Konsekwencją  tak  funkcjonującego  budżetu  jest
również  nadzór  finansowy pełniony przez  Panią  Barbarę  Szurgocińską w stosunku do
jednostek  i  zakładów  budżetowych,  instytucji  kultury  oraz  jednostek  powiatowej
administracji  zespolonej,  realizujących  zadania  gminy  i  powiatu.  Pani  Barbara
Szurgocińska  od  wielu  lat  wykonywała  zadania  z  zakresu  polityki  finansowej  miasta
Płocka,  ustalania  i  przestrzegania  dyscypliny  finansów  publicznych,  planowania
budżetowego oraz polityki długu. Była Głównym Księgowym budżetu miasta Płocka. W
2010  roku  została  odznaczona  przez  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  Bronisława
Komorowskiego Medalem Złotym za długoletnią służbę, zaś  w 2013 r. Prezydent Miasta
Płocka wyróżnił Panią Barbarę Szurgocińską  Płockim Medalem Laude Probus. Kapituła na
posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta
Miasta Płocka o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Barbarze Szurgocińskiej.”
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14. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Zygmuntowi  Markowi
Mokrowieckiemu (druk nr 123)

Pan Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Również
prosiłbym o odczytanie uzasadnienia.”

Pan Radny Tomasz Maliszewski Sekretarz Sesji Rady Miasta powiedział: „Pan Zygmunt
Marek Mokrowiecki na scenie debiutował w 1965 roku na deskach Sceny Polskiej w Czeskim
Cieszynie. Kolejna droga kariery artystycznej związana była z Akademią Múzických Uměni w
Pradze  Czeskiej,  gdzie  w 1977 r.  ukończył  Wydział  Reżyserii.  Był  reżyserem w Teatrze
Polskim w Bielsku- Białej (1977 – 83) i  Teatrze Polskim w Bydgoszczy (1983-89). W latach
1989–1990 był dyrektorem naczelnym i artystycznym w Teatrze im. Juliusza Osterwy w
Gorzowie  Wielkopolskim.  We  wrześniu  1990  r.  objął  stanowisko  dyrektora  naczelnego  i
artystycznego  w  Teatrze  Dramatycznym  im.  Jerzego  Szaniawskiego  w  Płocku.  W
pięćdziesięcioletnim dorobku artystycznym Pan Zygmunt Marek Mokrowiecki ma ponad 60
zagranych ról i 100 wyreżyserowanych przedstawień, za które był wielokrotnie nagradzany,
m.in. na Festiwalu Teatrów Małych Form w Szczecinie za spektakl „Wesele raz jeszcze” wg
Marka Nowakowskiego (Grand Prix  i  Nagroda Publiczności);  na  Ogólnopolskim Festiwalu
Teatru Jednego Aktora w Toruniu za „Trans-Atlantyk-Zaproszenie” wg Witolda Gombrowicza i
Marka Nowakowskiego  (Grand Prix  i  Nagroda Publiczności);  „Dzienniki  gwiazdowe Ijona
Tichego”  wg  St.  Lema;  na  Festiwalu  Teatrów  Polski  Północnej  w  Toruniu  (nagroda  za
adaptację „Palacza zwłok” wg L. Fuksa). Był trzykrotnie uhonorowany „Srebrną Maską” za
scenariusz  i  reżyserię  spektakli  zrealizowanych  na  płockiej  Scenie  –  nagrodą  co  roku
przyznawaną przez Płockie Towarzystwo Przyjaciół Teatru oraz laureatem „Złotej Maski” w
Bielsku-Białej  za  rolę  Hamleta.  Zygmunt  Marek  Mokrowiecki  jest  autorem  adaptacji
scenicznych m.in. „Procesu” Franza Kafki, „Palacza zwłok” Fuksa, „Draculi” Bram Stockera;
autorem sztuki  „Kwiatki  św.  Franciszka  z  Asyżu”;  współautorem  kilkunastu  scenariuszy
widowisk historycznych, wystawianych podczas Dni Historii Płocka.Od 1997 r. organizuje w
rocznicę urodzin Wł. Broniewskiego, wieczory poetyckie i happeningi. Przez 5 lat prowadził
charytatywnie Teatr Integracyjny, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne z Domu
Pomocy Społecznej w Brwilnie oraz uczniowie LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku.
Za  tę  działalność  otrzymał  odznaczenie  „Jesteś  Przyjacielem”.  Teatr  Integracyjny  gościł
również  na  zaproszenie  środowisk  lokalnych  w  Anglii  i  na  Litwie.  Podczas  pobytu  w
Czechosłowacji  stworzył offowy zespół teatralny – Teatrzyk ZG, z którym zdobył szereg
festiwalowych nagród w Prostějowie  i  Pisku.  Za działalność  społeczną na  Zaolziu  został
odznaczony  brązową  i  srebrną  odznaką  Polskiego  Związku  Kulturalno-Oświatowego  w
Czechosłowacji. Wspólnie ze Stowarzyszeniem De Facto jest współorganizatorem spektakli z
audiodeskrypcją  dla  osób  niewidomych  i  niedowidzących.  Dyrekcja  Zygmunta  Marka
Mokrowieckiego w płockim teatrze  trwa już  25 lat.  Funkcję  tę  objął  w najtrudniejszym
okresie transformacji ekonomicznej, przeprowadzając Teatr przez ten okres bardzo sprawnie.
Udało  Mu  się  doprowadzić  do  konsolidacji  zespołu,  podjęcia  współpracy  z  szerokim
środowiskiem  kultury  –  reżyserami,  scenografami  i  kompozytorami.  Za  jego  kadencji
dokonuje się wymiana spektakli, prowadzona jest działalność parateatralna, stawia się na
młodego widza, teatr jest interdyscyplinarny. Aby przyciągnąć widza współczesny teatr musi
mieć  bogatą  ofertę,  stąd  duża  liczba  premier.  W  sezonie  wystawianych  jest  średnio  8
premier, granych około 240 spektakli. Frekwencja wciąż wzrasta, osiągając prawie 60.000
widzów rocznie. Od 1990 roku Zygmunt Marek Mokrowiecki wystawił w płockim Teatrze 184
premiery.  Jest  nie  tylko  reżyserem,  ale  i  autorem scenariuszy  widowisk  historycznych,
wystawianych  na  Dni  Historii  Płocka,  i  wielu  adaptacji  scenicznych.  Teatr  płocki  pod
kierownictwem Zygmunta Marka Mokrowieckiego od początku wychodzi do widza nie tylko z
repertuarem, ale także z imprezami towarzyszącymi. Do takich należą wernisaże plastyczne
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czy fotograficzne organizowane przez Dział Promocji i Marketingu Teatru. Wiążą się one ściśle
ze sztuką, jej autorem, czy epoką. W roku 2010 założył Scenę Dramatu Współczesnego, na
której odbywa się inscenizowane czytanie sztuk. Przez 4 lata, co miesiąc widzowie mieli
okazję wysłuchać utworu, wcześniej niewystawianego, a czytanego przez aktorów płockiego
Teatru.  Mogli  także  spotkać  się  z  reżyserem  i  wziąć  udział  w  dyskusji.  Przełomowym
momentem dla Teatru w Płocku za dyrekcji Zygmunta Marka Mokrowieckiego był koniec roku
2006. W grudniu tego roku rozpoczął się pierwszy po 30 latach generalny remont budynku,
dzięki funduszom przyznanym z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zasługą dyrektora
Mokrowieckiego  było  to,  że  mimo  zamknięcia  budynku,  Teatr  nie  przestał  prowadzić
działalności,  nie  zerwał  kontaktu  z  publicznością,  jeździł  z  przedstawieniami  po  Polsce,
wystawiał spektakle w gościnnych salach płockich instytucji. Za swoją działalność otrzymał
wiele odznaczeń:

• 1991  r.  -  „Srebrna  Maska  91”  za  reżyserię  „Boga”  Woody  Allena  (nagroda
przyznawana przez kapitułę Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru),

• 1995 r. - „Srebrna Maska 95” za role w monodramach,
• 1995 r. - Srebrny Krzyż Zasługi,
• 1998 r. - Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”,
• 2012 r. - Złoty Krzyż Zasługi.

Działalność Zygmunta Marka Mokrowieckiego ma szczególny charakter, prowadzi do rozwoju
naszego Miasta i rozsławiania jego imienia. Dzięki takim osobom sztuka teatru rodzi się wciąż
od  nowa.  Z  pasji  i  talentu  powstaje  przekaz  idei,  wartości  i  emocji  istotnych  dla  nas
wszystkich. Żywy kontakt widza z wykreowaną na scenie rzeczywistością jest przeżyciem
niepowtarzalnym i  głęboko  inspirującym,  stanowi  o  ponadczasowej  wartości  tej  sztuki.
Ważne  jest  uświadomienie  opinii  publicznej  jej  wagi  oraz  artystycznej  kreacji  w  życiu
codziennym, w celu wzmocnienia przyjaźni i więzi międzyludzkich. Kapituła na posiedzeniu w
dniu 16 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek grupy radnych Rady Miasta
Płocka  o  nadanie  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Zygmuntowi  Markowi
Mokrowieckiemu.”

15. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Hannie Witt-Paszcie (druk nr
124)

Pan Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Proszę o
odczytanie uzasadnienia.”

Pan Radny  Tomasz Maliszewski Sekretarz Sesji Rady Miasta powiedział: „Pani Hanna
Witt–Paszta  pochodzi  z  Wielunia.  Jest  absolwentką  Akademii  Muzycznej  w  Katowicach.
Zamieszkała w Płocku w 1973 r. Przez 25 lat uczyła w Państwowej Szkole Muzycznej w klasie
fortepianu. Wykształciła i wychowała wielu płockich muzyków, w tym obecnych pedagogów.
Została uhonorowana tytułem Płocczanina Roku 2011, m.in. za wydanie reprintu „Ewangelii
wg  św.  Mateusza”,  pierwszego  przekładu  na  język  polski  w  tłumaczeniu  zapomnianego
Stanisława Murzynowskiego. W 1990 r. została radną miejską pierwszej kadencji samorządu i
dyrektorem Płockiej Orkiestry Kameralnej, którą kierowała przez 9 lat. Doprowadziła do wielu
zmian  w  działaniu  Orkiestry,  wzbogaciła  poziom  artystyczny.  Swoją  osobą  i  charyzmą
pozyskała wielu wspaniałych i wiernych słuchaczy. Dzięki pracy i zaangażowaniu Pani Hanny
Witt–Paszty Orkiestra zmieniła status z kameralnej na symfoniczną, co było początkiem wielu
koncertów w kraju oraz za granicą. Doprowadziła do zbudowania pierwszej w Płocku kaplicy
ewangelicko-augsburskiej  przy  ul.  Kazimierza  Wielkiego.  Jest  współzałożycielką
Stowarzyszenia Synagoga Płocka, które zbudowało muzeum w ocalałej z wojny Bożnicy przy
ul. Kwiatka. Przez wiele lat działała w Fundacji Płockiej, która miała na celu wspieranie dzieci
i  młodzieży  uzdolnionej  artystycznie.  Jest  jedyną  Polką,  którą  władze  niemieckiego
Darmstadt  za  „szczególne  zasługi  w  pracy  na  rzecz  międzynarodowego  porozumienia”
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uhonorowały medalem „Przyjaźń w Pokoju i Wolności”. Cały czas jest zaangażowana w życie
społeczne  Płocka,  jest  osobą  aktywną  i  dalej  inspiruje  swoją  osobą  kolejne  pokolenia.
Nadanie Pani Hannie Witt-Paszcie medalu „Zasłużony dla Płocka” będzie podziękowaniem za
wieloletnią pracę na rzecz miasta.  Kapituła na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku
pozytywnie  zaopiniowała  wniosek  Pani  Poseł  Elżbiety  Gapińskiej  poparty  przez
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Hannie
Witt–Paszcie.”

16. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Adamowi Wiśniewskiemu
(druk nr 125)

Pan Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Proszę o
odczytanie uzasadnienia.”

Pan Radny  Tomasz Maliszewski Sekretarz Sesji Rady Miasta powiedział: „Pan Adam
Wiśniewski  (ur.  24.10.1980  r.)  jest  rodowitym  płocczaninem,  wybitnym  sportowcem,
kapitanem piłkarzy ręcznych Wisły Płock.  W Płocku rozpoczął swoją przygodę z piłką ręczną i
kontynuuje ją nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Wychowanek – legenda płockiej Wisły, w
której seniorską wielką karierę rozpoczął w roku 1998. Jeden z najlepszych skrzydłowych w
historii  polskiej  piłki  ręcznej.  Wielokrotny  reprezentant  Polski.  W  seniorskiej  kadrze
narodowej  zadebiutował  w  2003  roku.  Jest  wielokrotnym złotym i  srebrnym medalistą
Mistrzostw Polski, pięciokrotnym zdobywcą Pucharu Polski i czterokrotnym finalistą Pucharu
Polski. Pan Adam Wiśniewski reprezentował nasz kraj podczas ostatnich Mistrzostw Świata w
Piłce Ręcznej Mężczyzn, które odbyły się w 2015 roku w Katarze. Zdobył tam wraz z drużyną
brązowy medal,  godnie  promując  miasto  Płock,  a  także  barwy  Orlen  Wisły  Płock.  Ten
wspaniały zawodnik godnie reprezentuje miasto Płock na arenie międzynarodowej i krajowej,
jest naszą doskonałą „wizytówką”. Grając w duchu fair play, szanując każdego przeciwnika,
daje doskonały przykład młodemu pokoleniu jak, dzięki ciężkiej pracy, można realizować cele
i spełniać marzenia, nawet te najśmielsze. Pokazuje, że warto wolny czas poświęcić swojej
pasji, stale doskonalić się, aby osiągnąć sukces. Krzewi zamiłowanie do sportu, promuje
aktywność  fizyczną  oraz  zdrowy  styl  życia.  Pan  Adam  Wiśniewski  oprócz  aktywności
sportowej jest również promotorem działań o prospołecznym charakterze. Podczas spotkań z
dziećmi i młodzieżą nie tylko promuje zdrowy styl życia, ale także wartości potrzebne w
codziennym życiu, takie jak np. pracowitość, odwagę, współpracę czy wzajemne zaufanie.
Bardzo  chętnie  włącza  się  w  różnego  rodzaju  działania,  mające  kształtować  pozytywne
postawy społeczne. Uczestniczył w wielu akcjach tego typu, by wymienić tylko ostatnie:
„Lekcja WF-u z Mistrzem” czy „Sportowe Spotkania z Mistrzem”. Jako Mistrz propagował
wśród uczniów mazowieckich szkół zdrowy sportowy styl  życia.  W roku 2006 w trakcie
meczu  o  mistrzostwo  Polski  Adam  Wiśniewski  doznał  bardzo  poważnej  kontuzji.  Uraz
trzykrotnie się odnawiał, eliminując zawodnika z gry na trzy lata. Hart ducha, pracowitość i
wytrwałość  pozwoliły  mu  wrócić  do  zdrowia  i  odzyskać  mistrzowski  poziom  sportowy.
Pokazał, że nie należy się poddawać przeciwnościom losu. Jego siła charakteru, a zarazem
skromność, budzą szacunek i podziw. Dostarcza nam niepowtarzalnych emocji i wzruszeń.
Kapitan „z charakterem”, ceniony i szanowany również przez rywali. Od początku swojej
przygody z niebiesko-biało-niebieskimi barwami do dnia dzisiejszego rzucił  dla płockiego
zespołu ponad 1000 bramek. Za swoje osiągnięcia został wybrany do siódemki ostatniego
25-lecia Wisły  Płock. W 2015 roku został  odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej  Bronisława  Komorowskiego  Srebrnym Krzyżem Zasługi  za   wybitne  osiągnięcia
sportowe oraz promowanie ojczyzny na świecie. Kapituła na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia
2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek grupy Radnych Rady Miasta Płocka o nadanie
medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Adamowi Wiśniewskiemu. Imienny wniosek, dotyczący
Pana Adama Wiśniewskiego, został złożony również przez Przewodniczącego Rady Miasta.”
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Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Tomaszowi Kominkowi. 

Pan Radny  Tomasz Kominek powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Szanowni  Państwo!
Przypomnę, że 4 lutego 2015 roku grupa radnych w osobach Pani Małgorzaty Struzik.
Pana Michała Twardego, Pana Michała Sosnowskiego, mojej skromnej osoby oraz Pana
Wojtka Hetkowskiego zgłosiła wniosek o nadanie medali „Zasłużony dla Płocka” dla całej
grupy piłkarzy ręcznych i wyrażamy lekkie zdziwienie podejściem Kapituły, gdyż dostaje
tylko kapitan, a ponadto lekkie zdziwienie jest też w materii, że wszystkie wnioski zostały
pozytywnie zaopiniowane właśnie oprócz tego jednego. Dziękuję.”

Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Jako
przewodniczący Kapituły  nie  zdradzę oczywiście  kulis  tego jak  przebiegały  rozmowy i
głosowania na Kapitule, natomiast tak jak już odpowiadałem Państwu w indywidualnych
pytaniach – aby wniosek wszedł pod obrady Rady Miasta Płocka musi mieć pozytywną
opinię  Kapituły.  Na  dzisiejszej  sesji  opiniujemy,  przepraszam,  głosujemy  nad
dokumentami, które uzyskały pozytywną opinię Kapituły. Czy jeszcze jakieś pytania ze
strony  Państwa  Radnych  do  tego  dokumentu?  Nie  widzę,  dziękuję.  Przechodzimy  do
kolejnego punktu.[…]” 

17. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Tomaszowi Korga (druk nr
126)

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

Pan Radny Tomasz Maliszewski Sekretarz Sesji Rady Miasta powiedział: „Pan Tomasz
Korga  urodził  się  3  lipca  1951 roku.  Płocczanin,  od 1987 roku nieprzerwanie  prowadzi
działalność społeczną na rzecz mieszkańców Płocka, najpierw jako wolontariusz Hospicjum
Płockiego, a od 1996 roku jako Prezes Stowarzyszenia Hospicyjno-Paliatywnego „Hospicjum
Płockie” pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej. Do dziś wraz ze współpracownikami z powodzeniem
kieruje Hospicjum Płockim - jednym z najstarszych w Polsce, obejmując opieką chorych, ich
rodziny, udzielając im wsparcia, a przede wszystkim świadcząc opiekę medyczną.  Potrafi
wznieść  się  ponad  podziały  i  zmobilizować  do  wspierania  oraz  pomocy  Hospicjum
życzliwych ludzi, niezależnie od ich poglądów. Swoje społeczne zaangażowanie na rzecz
mieszkańców  i  miasta  Płocka  realizuje  również  jako  Radny  Rady  Miasta  Płocka
nieprzerwanie od 1998 roku. Wieloletni Przewodniczący (V kadencja w latach 2006-2010)
i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka (IV kadencja  w latach 2002-2006, VI kadencja
w latach 2010-2014 i obecna VII kadencja samorządu). Od początku swojej pracy w
samorządzie rzetelnie i  sumiennie wykonuje obowiązki radnego pracując w Komisjach
Rady Miasta Płocka zajmujących się tematyką społeczną, zdrowotną i edukacyjną.  Jako
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta zawsze był i jest w stałym kontakcie z
mieszkańcami, starając się pomóc rozwiązać problemy, z którymi się do niego zwracają.
Człowiek  wielkiego  serca,  otwarty  na  drugiego  człowieka.  Zawodowo  pracuje  jako
kierownik Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Za oddanie
pracy  na  rzecz  płocczan,  miasta  Płocka oraz  Stowarzyszenia  Hospicyjno-Paliatywnego
„Hospicjum Płockie” został doceniony i uhonorowany tytułem Płocczanina Roku 2003. W
2009 roku za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego i przemian demokratycznych
w  Polsce  przez  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  Lecha  Kaczyńskiego  został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W bieżącym roku mija 25
lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Pan Tomasz Korga jest symbolem
wolnego samorządu, a jednocześnie wzorem dla płockich samorządowców. Cały czas jest
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aktywny społecznie. Nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” będzie wyrazem uznania za
Jego wieloletnią działalność na rzecz miasta Płocka.  Kapituła na posiedzeniu w dniu 16
kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Płocka
o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Tomaszowi Korga.”

Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Dziękuję. Ja ze swojej
strony  mogę  powiedzieć,  Panie  Tomku,  że  to  dla  mnie  zaszczyt,  iż  od  9  lat  mogę
pracować razem z Panem w prezydium Rady Miasta Płocka.[…]” 

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

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ja  tak
oficjalnie to powiem po głosowaniu, a teraz serdecznie dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski  Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
również. Przechodzimy do kolejnego punktu.[…]”

18. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Marii Łukawskiej-Siedleckiej
(druk nr 127)

Pan Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Proszę o
odczytanie uzasadnienia.”

Pan Radny  Tomasz Maliszewski Sekretarz Sesji Rady Miasta powiedział: „Pani  Maria
Łukawska  –  Siedlecka  (ur.  03.05.1948  r.  w  Płocku).  Płocki  lekarz  i  społecznik.  Od  lat
aktywnie społecznie pracuje w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy im. Św. Brata Alberta w
Płocku.  Wraz z innymi wolontariuszami prowadzi  działalność charytatywną i  opiekuńczo-
wychowawczą dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, niesie pomoc osobom dorosłym
pozostającym w biedzie i nie radzącym sobie z problemami życia codziennego, sprawuje
opiekę nad osobami starszymi, samotnymi i wymagającymi szczególnej troski.  Aktualnie
pełni  funkcję  Wiceprezesa  Stowarzyszenia.  W  okresie  stanu  wojennego  Pani  doktor
Łukawska-Siedlecka pracowała społecznie w aptece leków zagranicznych, działającej przy
płockiej  Stanisławówce.  Pochodzące  z  darów  leki  z  tej  apteki  trafiały  bezpłatnie  do
potrzebujących,  pod  profesjonalnym  nadzorem  pracujących  społecznie  lekarzy  i
farmaceutów.  Człowiek  cichy  i  skromny,  a  jednocześnie  zawsze  chętny  do  niesienia
pomocy  potrzebującym.  W  latach  1998-2002  radna  Rady  Miasta  Płocka.  Wspaniały
lekarz, ogromnie szanowany i lubiany przez pacjentów. W bieżącym roku, po 42 latach
praktyki  lekarskiej,  Pani  doktor  Łukawska-Siedlecka  kończy  pracę  jako  lekarz  w
podstawowej opiece zdrowotnej.  Kapituła na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku
jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  wniosek  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Płocka  o
nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Marii Łukawskiej–Siedleckiej.”

19. skargi Pana Jacka Żurawskiego zam. w Płocku (druk nr 130)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 130.

20. przyjęcia  programu polityki  zdrowotnej:  „Program profilaktyki  zakażeń
HCV wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017” (druk nr
131)
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Darii Domosławskiej.

Pani  Radna  Daria  Domosławska  powiedziała:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie
Prezydenci!  Szanowni  Państwo!  Ja  chciałam  podkreślić  wagę  tego  programu  polityki
zdrowotnej - Programu profilaktyki zakażeń HCV. Jak wiemy, wirusowe zapalenie wątroby
może być wywołane przez wiele wirusów. Wirus A – choroba brudnych rąk, wywołany jest
przez wirus przenoszony drogą pokarmową. Wirus B to wirus, który jest przenoszony
między innymi poprzez krew. Natomiast wirus C jest to niestety ten cichy zabójca, który
również jest przenoszony drogą krwi,  ale niestety na chwilę obecną nie ma na niego
szczepienia. Strategicznym elementem zwalczania zakażeń HCV poza profilaktyką jest
odpowiednio wczesne wykrycie zakażeń,  a także profilaktyka polegająca na szerzeniu
wiedzy na temat zakażenia. Istotną rzeczą jest również dostęp do niezbędnej ilości leków
dla osób zdiagnozowanych i chorujących. Nie da się wcześnie rozpoznać tych zakażeń,
jeżeli nie będziemy ich szukać wśród ludzi, którzy są uznani za zdrowych, ale noszą w
sobie tego wirusa. Dlatego bardzo będę kibicowała, żeby ten program profilaktyki, który
jest w tej chwili zaopiniowany na lata 2015-2017 miał możliwość kontynuacji. Dziękuję
bardzo.”         

21. zmiany uchwały nr 96/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015
roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock
w roku 2015.” (druk nr 132)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 132.

Pan Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Zatem
zakończyliśmy, Szanowni Państwo, etap I. Ponieważ czas mamy dobry, więc jeśli Państwo
nie macie nic przeciwko temu, to kontynuujemy etap II.  Takim razie, Szanowni Państwo,
przechodzimy do  etapu  II,  czyli  głosowanie  nad  zgłoszonymi  wnioskami  i  projektami
uchwał.  Jeżeli  napłynęły  jakieś  wnioski  do  Komisji  Uchwał  i  Wniosków,  to  proszę
Szanowną Komisję o zasygnalizowanie tego w odpowiednim momencie. Zatem, Szanowni
Państwo, będę dla uproszczenia tak jak zawsze czytał tylko numer punktu i numer druku
nad którym będziemy głosować. Przystępujemy do głosowania.[…]” 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i 
projektami uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata
2015-2031 (druk nr 128)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  128
(z autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 12
przeciw – 0
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wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 111/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  –  Miasto  Płock  na  lata  2015-2031
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 (druk nr 129)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  129
(z autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 12
przeciw – 0
wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 112/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca
Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.

3. przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Płocku za 2014 rok (druk nr 111)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 111. 
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 113/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za
2014 rok stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

4. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok”
(druk nr 112)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 112.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 114/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
przyjęcia  „Oceny  zasobów  pomocy  społecznej  miasta  Płocka  za  2014  rok”  stanowi
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

5. zobowiązania organu prowadzącego szkołę do ponoszenia, z dochodów
własnych,  kosztów  kształcenia  w  oddziale  międzynarodowym
przekraczających  wydatki  bieżące  ponoszone  na  jednego  ucznia  w
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pozostałych oddziałach szkoły (druk nr 113)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 113.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 115/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
zobowiązania  organu  prowadzącego  szkołę  do  ponoszenia,  z  dochodów  własnych,
kosztów  kształcenia  w  oddziale  międzynarodowym  przekraczających  wydatki  bieżące
ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły stanowi załącznik nr 18
do niniejszego protokołu.
 

6. wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału
międzynarodowego  do  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  i
wychowania (druk nr 114)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  114.
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 116/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
wystąpienia  z  wnioskiem  o  udzielenie  zezwolenia  na  utworzenie  oddziału
międzynarodowego  do  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  i  wychowania  stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

7. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2015
(druk nr 116)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  116
(z autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 21 
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 117/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
określenia  wykazu  kąpielisk  na  terenie  Gminy-Miasto  Płock  na  rok  2015  stanowi
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

8. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka na 101/VI/2015 z dnia 31.03.2015 r.
w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na
terenie miasta Płocka (druk nr 117)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  117
(z autopoprawką). 
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Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 118/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
zmiany uchwały Rady Miasta Płocka na 101/VI/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka stanowi
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

9. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 102/VI/2015 z dnia 31 marca
2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez
właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi (druk nr 118)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  118
(z autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 119/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 102/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie
szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

10. przyznania  dotacji  na  sfinansowanie  prac  konserwatorskich,
restauratorskich  lub  robót  budowlanych  przy  zabytku  wpisanym  do
rejestru zabytków (druk nr 119)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  119.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 120/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 23 do
niniejszego protokołu.

11. zmieniająca uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie
Gminy Miasto Płock (druk nr 120)
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Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  120
(z autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 121/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Płock stanowi
załącznik nr 24  do niniejszego protokołu.

12. wyrażenia  zgody  na  nabycie  na  rzecz  Gminy-Miasto  Płock  prawa
użytkowania  wieczystego  zabudowanej  nieruchomości  położonej  w
Płocku przy  ul. Zduńskiej o numerze ewidencyjnym 454/1 o pow. 0,0597
ha  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  a  będącej  w  użytkowaniu
wieczystym osoby prawnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta
PL1P/00016596/4 (druk nr 121)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 121.
Wynik głosowania:
za – 12
przeciw – 0
wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 122/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
wyrażenia  zgody  na  nabycie  na  rzecz  Gminy-Miasto  Płock  prawa  użytkowania
wieczystego  zabudowanej  nieruchomości  położonej  w  Płocku  przy  ul.  Zduńskiej  o
numerze ewidencyjnym 454/1 o pow. 0,0597 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa,
a będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, dla której prowadzona jest księga
wieczysta PL1P/00016596/4 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo,  dobrnęliśmy do punktu 14.  Ja  zmuszony jestem poprosić  o  pięciominutową
przerwę i ogłaszam w chwili obecnej pięciominutową przerwę.”

Przerwa w obradach od godz. 13.20 do godz. 13.25.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Proszę
wszystkich Państwa o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, wznawiamy obrady po krótkiej
przerwie. Ja od razu się Państwu przyznam, co jest powodem tej przerwy, a mianowicie w
druku nr 124 dostrzegliśmy – dobrze, że w ostatnim momencie – zupełnie niepotrzebnie
zastosowano  odmianę  nazwiska  Pani  Hanny  Witt-Paszta,  dlatego  proponuję,  żebyście
Państwo wyrazili zgodę na autopoprawkę autorską, czyli nie odmianę oczywiście drugiego
członu nazwiska. Będzie to druk o nadaniu medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Hannie
Witt-Paszta.  Nie  widzę żadnych uwag do tego co powiedziałem. Dziękuję  bardzo.  Nie
chciałbym  po  prostu,  żeby  zrobić  lapsus  w  takim  ważnym  dokumencie.  Szanowni
Państwo, zatem wracamy do głosowań.[…]”       

13. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Pani  Barbarze  Szurgocińskiej

49



(druk nr 122)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku 122.
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 123/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Barbarze Szurgocińskiej stanowi załącznik
nr 26 do niniejszego protokołu.

14. nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Zygmuntowi  Markowi
Mokrowieckiemu (druk nr 123)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku 123.
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 124/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Zygmuntowi  Markowi  Mokrowieckiemu
stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

15. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Hannie Witt-Paszcie (druk nr
124)

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr  124
(z autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 125/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Hannie Witt-Paszta stanowi załącznik nr 28
do niniejszego protokołu.

16. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Adamowi Wiśniewskiemu
(druk nr 125)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 125.  
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 126/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Adamowi Wiśniewskiemu stanowi załącznik
nr 29  do niniejszego protokołu.

17. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Tomaszowi Korga (druk nr
126)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 126.  
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 127/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Tomaszowi Korga stanowi załącznik nr 30
do niniejszego protokołu.

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

Pan  Tomasz  Korga Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Drodzy Państwo! Dość szczególnie się czułem jak
było czytane uzasadnienie, szczególnie w tej pierwszej części, kiedy podano mój wiek.
Nie,  to  żarty  są.  Jest  to  pewien  etap.  Rozumiem,  że  to  jest,  że  tak  powiem,
podsumowanie pewnej części mojego życia i wtedy dopiero zdałem sobie sprawę, że tych
lat  już  jest  troszkę.  Ale  teraz  tak  na  poważnie,  Drodzy Państwo.  Ja  dziękuję  bardzo
serdecznie  i  Panu  Przewodniczącemu,  i  Kapitule,  ale  rozumiem  to  wyróżnienie  jako
wyróżnienie  dla  hospicjum,  bo  wydaje  mi  się,  że  ta  część  mojego  życia  jest
najistotniejsza i to hospicjum prowadziło mnie przez życie, a ja nie robiłem tam nic sam.
To się działo tak, że – jeżeli możecie Państwo chwileczkę poświęcić mi – to początek to
była Pani doktor Grażyna Przybylska-Wendt. Dzięki Pani Grażynie to co dzieje się teraz w
Płocku istnieje. Pźniej były następne osoby, o których trzeba byłoby wiele mówić, mówić
nazwiska, ale to tak właśnie jest.  Także dziękuję, dziękuję w imieniu stowarzyszenia.
Dziękuję, że Państwo o tym miejscu pamiętacie. Dziękuję, że Państwo pamiętacie o tych
osobach, o lekarzach, pielęgniarkach, wolontariuszach, którzy tworzą tą opiekę i którzy
tam są i są w każdej chwili mieszkańcom Płocka potrzebni i zdają z tego egzamin, jak
widzę. Dziękuję bardzo serdecznie w ich imieniu i tak też rozumiem ten tytuł. Dziękuję
bardzo.”  

18. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Marii Łukawskiej-Siedleckiej
(druk nr 127)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 127.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 128/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
nadania  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Pani  Marii  Łukawskiej-Siedleckiej stanowi
załącznik nr 31  do niniejszego protokołu.

19. skargi Pana Jacka Żurawskiego zam. w Płocku (druk nr 130)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 130.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymujące – 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 129/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
skargi Pana Jacka Żurawskiego zam. w Płocku stanowi załącznik nr 32 do niniejszego
protokołu.

20. przyjęcia  programu polityki  zdrowotnej:  „Program profilaktyki  zakażeń
HCV wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017” (druk nr
131)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku 131.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 130/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
przyjęcia  programu  polityki  zdrowotnej:  „Program  profilaktyki  zakażeń  HCV  wśród
mieszkańców  miasta  Płocka  w  latach  2015-2017”  stanowi  załącznik  nr  33   do
niniejszego protokołu.

21. zmiany uchwały nr 96/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015
roku.  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy -
Miasto Płock w roku 2015.” (druk nr 132)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 132.
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 131/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
zmiany uchwały nr 96/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock w roku 2015”  stanowi  załącznik nr 34  do
niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 7

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka przedstawił:
1.  sprawozdanie  Prezydenta  Miasta  Płocka Andrzeja Nowakowskiego z  prac  pomiędzy
Sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 01.04.2015 r. do 27.04.2015 r. Poinformował, że
Prezydent Miasta Płocka:

• brał  udział  w spotkaniu z mieszkańcami,  którego celem było  omówienie  zasad
kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka,

• uczestniczył  w naradzie  dyrektorów szkół  i  placówek  oświatowych  (wspólnie  z
Zastępcą Prezydenta p. Romanem Siemiątkowskim),

• był obecny na koncercie galowym, który odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej
w  Płocku  w  ramach  obchodów  100-lecia  Odnowienia  Tradycji  Politechniki
Warszawskiej,

• uczestniczył w uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru połączonej z
obchodami jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Dyrektora Teatru Dramatycznego w
Płocku Marka Mokrowieckiego,

• brał udział w VIII  Płockim Maratonie Biblijnym w Płockiej Katedrze (wspólnie z
Zastępcą Prezydenta p.  Romanem Siemiątkowskim),

• w ramach Forum Debaty Publicznej uczestniczył w konferencji „Dokąd zmierzają
polskie miasta – jak wykorzystały 25 lat samorządności? Projekt Pracownia miast
2014-1015”, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim,

• był  obecny  na  spotkaniu  podsumowującym  pierwszą  kadencję  Prezydenta  RP
„Łączy nas Polska – 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego”, które miało
miejsce w Pałacu Prezydenckim,

• brał udział w pierwszej w tej kadencji Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Płock,
• spotkał się z mieszkańcami osiedla Stare Miasto,
• uczestniczył  w  pierwszym  w  tej  kadencji  posiedzeniu  Płockiej  Rady  Sportu

(wspólnie z Zastępcą Prezydenta p. Romanem Siemiątkowskim),
• wraz  z  Marszałkiem  Adamem  Struzikiem  podpisał  umowę  na  dofinansowanie

projektu Jagiellonki pn: „zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni
na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem
pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku”,

• w ramach odbywającego się w Londynie Forum Osiągnięć, odebrał flagę Prime
Business  Destination  oraz  świadectwo  atrakcyjności  inwestycyjnej  dla  Płocka
przyznane  przez  Europe  Business  Assembly  (Europejskie  Zgromadzenie
Biznesowe) (wspólnie z Zastępcą Prezydenta p.  Jackiem Terebusem),

• uczestniczył w spotkaniu z seniorami zorganizowanym przez Radę Mieszkańców
Osiedla Kochanowskiego,

• spotkał się z mieszkańcami osiedla Podolszyce Północ,
• brał udział w VIII edycji Plebiscytu Tygodnika Płockiego „Z Tumskiego Wzgórza”

(wspólnie  z  Zastępcą  Prezydenta  p.  Romanem  Siemiątkowskim  i  Zastępcą
Prezydenta p. Jackiem Terebusem),

• był obecny na VIII  Gali  Konkursu Godni  Naśladowania,  podczas której wręczył
nagrody i dyplomy dla najlepszych organizacji pozarządowych 2014 roku,

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

• przyjmował interesantów (interesantów przyjmowali również zastępcy);
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2. sprawozdanie Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka Romana Siemiątkowskiego  z prac
pomiędzy Sesjami Rady Miasta Płocka od 01.04.2015 r. do 27.04.2015 r.  Poinformował,
że:

• spotkał  się  z  dr  Zdzisławem  Bujanowskim  –  Dyrektorem  Centrum  Edukacji
Artystycznej,

• uczestniczył  w obchodach  75  rocznicy  zbrodni  katyńskiej  m.in.  był  obecny  na
apelu pamięci płocczan pomordowanych w Katyniu,  złożył kwiaty przed tablicą
poległych przy Kościele Św. Stanisława Kostki oraz przy Krzyżu Katyńskim,

• spotkał się z grupą nauczycieli i uczniów szkół z: Hiszpanii, Rumunii, Portugalii,
Łotwy  i  Turcji,  które  we współpracy  z  Zespołem Szkół  Technicznych  w  Płocku
realizują projekt partnerski Leonardo da Vinci pt: „Nowoczesne szkoły zawodowe
kształcą dobrych pracowników”,

• uczestniczył w konferencji prasowej: „Honorowy Dawca Energii Fortum”,
• spotkał  się  z  młodzieżą  z  Darmstadt  przebywającą  w  Płocku  na  zaproszenie

Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego,
• powitał  uczestników  ogólnokrajowej  konferencji  upowszechniającej  rezultaty  i

produkty  projektu  pn.:  „Innowacyjne  szkolnictwo  zawodowe  na  Mazowszu
Płockim”,

• był obecny na jubileuszu 25–lecia działalności Caritas Diecezji Płockiej;

3.  sprawozdanie  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka  Dariusza  Ciarkowskiego  z  prac
pomiędzy  Sesjami  Rady  Miasta  Płocka  za  okres  od  01.04.2015  r.  do  27.04.2015  r.
Poinformował, że:

• podpisywał akty notarialne,
• uczestniczył  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  Fundacji  ZOA  w  celu  omówienia

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na
terenie Gminy- Miasta Płock,

• uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami związków zawodowych,
• brał udział w Konwencie Starostów Województwa Mazowieckiego,
• brał  udział  w  spotkaniu  Samorządu  Województwa  Mazowieckiego  z

przedstawicielami miasta Płocka oraz Mazowieckiej Agencji Energetycznej,
• brał  udział  w  posiedzeniu  Płockiej  Rady  Gospodarczej  (wspólnie  z  Zastępcą

Prezydenta p. Jackiem Terebusem),
• brał udział w zwyczajnych zgromadzeniach wspólników spółek prawa handlowego

z udziałem miasta,
• uczestniczył w spotkaniu ws. Budżetu Obywatelskiego,
• uczestniczył  w  wyjazdowym  spotkaniu  z  przedstawicielami  Urzędu  Miasta  w

Płońsku w celu omówienia kwestii organizacyjnych związanych z funkcjonującym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

4.  sprawozdanie  Zastępcy Prezydenta  Miasta  Płocka Jacka Terebusa z  prac  pomiędzy
Sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 01.04.2015 r. do 27.04.2015 r. Poinformował,
że:

• spotkał się z mieszkańcami Płocka w sprawach prowadzonych oraz planowanych
inwestycji i remontów na terenie miasta Płocka,

• spotykał się z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Gminą Miasto Płock,
• uczestniczył  w  Komisji  ds.  monitoringu  zwolnień  podatku  od  nieruchomości  w

ramach Pomocy Publicznej,
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• brał udział w spotkaniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
• brał  udział  w  posiedzeniach  zespołu  ds.  opracowania  dokumentu  pod  nazwą

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka,
• brał  udział  w  wyjazdowym  posiedzeniu  Komisji  Inwestycji,  Rozwoju  i

Bezpieczeństwa,
• brał udział w spotkaniu Płockiej Loży BCC,
• spotkał  się  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Warszawie  z  Dyrektorem   Wydziału

Finansów,  Certyfikacji  i  Rozwoju  Regionalnego  Małgorzatą  Oleszczuk  oraz
Dyrektorem Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Jerzym Pindelskim.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ja mam pytanie do części sprawozdania Pana
Prezydenta. Szkoda, że go nie ma, bo Pan Wiceprezydent będzie się musiał tłumaczyć.
Interesuje  mnie  ta  nagroda  prestiżowa,  o  której  Pan  wspominał,  którą  odebrał  w
ubiegłym  tygodniu  Pan  Prezydent  Nowakowski  i  Pan  Wiceprezydent  Terebus  Jacek.
Zatytułowany był ten artykuł w Gazecie Wyborczej „Taka niespodzianka - Płock doceniony
i  nagrodzony  w  Londynie”.  Znaczy  poszukaliśmy  sobie  troszeczkę  w  Internecie  i
zastanawiamy się  nad jednym -  w jaki  sposób Państwo otrzymaliście  zaproszenie  od
Europejskiego  Zgromadzenia  Biznesowego w sprawie  wyłonienia  naszego  miasta  jako
terenu  atrakcyjnego  inwestycyjnie  z  tej  firmy,  którą  prowadzi  dwóch  Ukraińców,
mieszkających w Oksfordzie  o nazwisku Sawow. Z tego co doczytaliśmy się,  niestety
niektóre linki są od wczoraj od północy nieaktualne już, tam były zdjęcia tej firmy, która
prowadzi  niejako,  ta  prestiżowa  firma,  która  nagradza  miasta  w  kwestii
najatrakcyjniejszych  miast  chociażby,  chociaż  historia  mówi  o  innych  przypadkach,
również o których za chwilkę powiem. Niestety to zdjęcie, które było do tej pory aktywne
w Internecie jest niestety zdjęte. To był jakiś budyneczek w formie baraku, w którym
siedzibę miała ta firma, znaczy ma nadal.  I  taki przypadek jest Burmistrza Belgradu,
który również otrzymał taką nagrodę od tej firmy, aczkolwiek ona była troszeczkę w innej
kwestii, nie jako atrakcyjne miasto, zaraz może odnajdę to. I o co chodzi z Burmistrzem
Belgradu. Otóż serbscy dziennikarze dociekali kim jest ta firma i w jaki sposób przyznaje
te wyróżnienia, odznaczenia. I otóż doszukali się bardzo ciekawych informacji. I z tego
wiadomo  Burmistrz  Belgradu  wówczas  musiał  zapłacić  tej  firmie  11  tysięcy  euro  za
partycypację w ceremonii organizacji tej uroczystości, a same nagrody kosztowały 7.300
euro. I tak się zastanawiamy, Panie Prezydencie, ponieważ na stronie tej firmy, która
funkcjonuje nadal, nie ma żadnych kryteriów przyznawania tych nagród. Z tego wiemy po
prostu wysyłają po świecie ankiety do różnych miast samorządów i albo się samorząd
odezwie i nabierze na to jak rybka na wędkę, albo nie. Nasz samorząd się dał na to
nabrać. Bo niech mi Pan powie, jakie były kryteria przyznawania tej nagrody, jakie miasta
startowały.  Bo  są  jeszcze  dwa  inne  miasta  w  Polsce,  które  oprócz  naszego  miasta
otrzymały  tą  nagrodę.  Ale  chcielibyśmy  wiedzieć  –  i  mam  nadzieję,  że  nasi  płoccy
dziennikarze,  którzy są równie  dociekliwi  jak serbscy – na pewno zainteresują się tą
kwestią, chcielibyśmy wiedzieć, Panie Prezydencie, ile kosztowała nas ta nagroda, łącznie
z podróżami Pana Prezydenta i Wiceprezydenta i noclegami, ile zapłaciliśmy Ukraińcom,
właścicielom tej firmy, pseudofirmy - w moim przekonaniu – jeśli bierzemy pod uwagę te
informacje medialne, które w tej chwili mamy w zasięgu wzroku. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
postaram się odnieść do tych zarzutów wręcz, które Pani - i insynuacji - które Pani w tej
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chwili wysnuła. Otóż uczestnictwo w tej imprezie nie kosztowało nas nic, to znaczy nie
płaciliśmy  za  tą  nagrodę.  Zostaliśmy  wybrani  podobnie  jak  Bolesławiec  i  Rzeszów.
Rzeszów został wybrany drugi raz. Rzeszów odbierał - myśmy odebrali certyfikaty jako
dla miast wschodzących – Rzeszów był drugi raz nagrodzony w tym plebiscycie, czy w
tym konkursie, natomiast Rzeszów nie płacił nic ani poprzednim razem, ani tym razem.
Podobnie jak i Prezydent Miasta Bolesławiec tak i my nie płaciliśmy za wybranie nas w
tym  konkursie.  Rzeczywiście  organizacja  EBA,  czy  to  Europejskie  Zgromadzenie
Biznesowe  to  taki  międzynarodowy  program  inwestycyjny  założony  w  Oksfordzie  w
Wielkiej Brytanii, tam jest zarejestrowany, przysłał do nas taką informację dwa tygodnie
temu,  że  zostaliśmy wskazani  w Polsce,  oprócz  Bolesławca  i  Rzeszowa,  jako  miasta,
które… wskazani jako miasto, dobry kierunek dla lokowania biznesu. I żeby Panią jakby
wyprowadzić z tego błędu – było tam sporo miast z całej Europy, które ku naszemu
zaskoczeniu też zadawało te pytania, które Pani dzisiaj zadała odnośnie kryteriów. Te
kryteria  to  przede  wszystkim  wykorzystanie  środków  unijnych,  to  przede  wszystkim
inwestycje w sferę społeczno – gospodarczą i my za uczestnictwo w tym spotkaniu nie
płaciliśmy, za udzielenie tej nagrody nie  płaciliśmy. Koszt naszych wyjazdów to koszt
delegacji.  Dla  Prezydenta  Miasta  Płocka  było  to  bezpłatne,  dla  osoby  drugiej
towarzyszącej w przypadku tłumacza był to koszt 600 funtów i to był cały koszt, który
ponieśliśmy, bo w tym wypadku osobą, która była tym tłumaczem, byłem ja. W związku
z  czym  to  wszystkie  koszty,  które  w  ramach  tego  konkursu  ponieśliśmy.  Natomiast
rzeczywiście być może dotarliście Państwo do informacji, do materiałów, których, tak jak i
to  ma  miejsce  w  Polsce  w  przypadku  różnych  organizacji,  które  wspierają  biznes,
zwłaszcza  przedsiębiorcy,  którzy  są  zainteresowani  uczestnictwem  w  tego  typu
platformie,  a  zaznaczam  bardzo  ciekawe  spotkanie,  na  którym  pokazaliśmy  Płock  z
dobrej  strony,  mieliśmy  tam  prezentację,  dyskusję  podczas  tych  paneli,  które  się
odbywały,  przedsiębiorcy  rzeczywiście  za  akredytację  musieli  zapłacić  i  to  byli
przedsiębiorcy z całego świata, bardzo dużo przedsiębiorców – Arabia Saudyjska, Kuwejt,
przedsiębiorców europejskich. Tak naprawdę blisko stu gości uczestniczyło w całym tym
spotkaniu, które miało miejsce we wtorek w zeszłym tygodniu. Siedziba. Myśmy odbierali
tę nagrodę na ulicy Pall Mall, tam gdzie takie kluby dżentelmenów prowadzą tego typu
organizacje. To na pewno nie był barak. Rzeczywiście nazwisko tego Pana, który jest
jednym z przewodniczących, studiował w Oksfordzie, zaczął tą organizację i od kilku lat
wspiera  działania  samorządów i  biznesu.  Jego  działania  polegają  na  tym,  że  bardzo
często – podobnie jak i my – na całym świecie samorządy borykają się z tym, że nie
zawsze mają  pieniądze,  aby dane inwestycje  sami realizować,  stąd też  to  połączenie
samorząd  i  biznes,  abyśmy  gdzieś  wspólnie  nawiązywali  jakieś  pola  kontaktów  do
możliwej realizacji projektów w partnerstwie publiczno – prywatnym. I to wszystko w tym
temacie. Dziękuję bardzo.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy nie bez kozery pytałam się o te ceny,
Panie  Przewodniczący,  dlatego  że  jak  otworzyło  się  link  do  tej  firmy,  to  można  było
wyczytać ceny za poszczególne dyplomy, ile kosztują dyplomy – od 2 tysięcy euro do
kilkunastu tysięcy euro. To są oczywiście różne dyplomy, bo tutaj czytam, że oni zakupili
te  dyplomy w Dublinie.  I  jeszcze  jedna rzecz,  Panie  Prezydencie,  bo Pan tak  gładko
przeszedł po tej wypowiedzi, że Pan Prezydent pojechał za darmo, tłumacz 600 funtów,
tak, a Wiceprezydent?”   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
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Pan  Jacek  Terebus Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Właśnie
odpowiadałem, że w tym przypadku nie potrzebowaliśmy tłumacza. Natomiast co do tej
ceny,  o  której  Pani  mówi,  z  tego  co  wiem,  przedsiębiorcy  za  akredytację  w  tym
wtorkowym  wystąpieniu  płacili  około  6.000  funtów.  Więc  nawiązując  jeszcze  do  tej
wypowiedzi, którą Pani w trakcie sesji prezentowała – Szanowni Państwo, jeśli chcemy
mówić o rozwoju gospodarczym, o szeroko pojętym rozwoju gospodarczym, musimy być
otwarci  na  to,  aby  przyciągać  inwestorów.  W  związku  z  czym  każdy  taki  wyjazd,
zwłaszcza w sytuacji – bo ja osobiście też byłem zdziwiony, pierwsze pytanie, które zadał
mi Prezydent Nowakowski, mi raz, a ja swoim pracownikom kilkukrotnie, ile będziemy
płacić za ten wyjazd, dlatego że jeśli chce się wziąć udział w Polsce w takim konkursie, to
rzeczywiście  bardzo często  od razu na wstępie  jest  formularz  i  ankieta,  którą trzeba
wypełnić i zapłacić konkretne pieniądze. Tutaj – jeszcze raz powtarzam – nie braliśmy
udziału w jakiejś preselekcji. Po wyborze zostaliśmy poproszeni o opis miasta, o kilka
zdań  na  temat  rozwoju  gospodarczego  miasta,  na  temat  lokalizacji.  Taki  materiał
przesłaliśmy, łącznie z prezentacjami… z prezentacją, którą miałem okazję zrobić podczas
tego wystąpienia. Dziękuję bardzo.”           

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Joannie Olejnik.

Pani  Radna  Joanna  Olejnik  powiedziała:  „Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!
Szanowni  Państwo!  Ja  dzisiaj  pierwszy  raz  też  o  tym  wyjeździe  miałam  możliwość
usłyszenia kilku zdań i chciałam się do tego odnieść, ponieważ ja rozumiem, że radni
mają możliwość zadawania pytań, ale jak ja dzisiaj pierwszy raz słyszałam wypowiedź
Pani Radnej Kulpy, to były już takie sugerowania, że my jako miasto daliśmy się nabrać
na jakiś przekręt, że sfinansowaliśmy jakieś wyjazdy Prezydenta za nie wiadomo jakie
pieniądze i naprawdę powiem szczerze, że sama zastanawiałam się, czy tu po prostu nasi
Prezydenci  nie  zostali  gdzieś  oszukani,  tak.  Także  mając  świadomość,  że  radni  mają
prawo  zadawania  pytań,  ale  po  prostu  to  co  wysłuchałam  przed  wypowiedzią  Pana
Prezydenta Jacka Terebusa, to po prostu jest dla mnie skandal.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Nie  widzę
więcej zgłoszeń w tym punkcie. Przechodzimy do kolejnego punktu.[…]”     

Ad. pkt 8
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z 
pracy między sesji Rady Miasta Płocka. Poinformował, że:

• podpisywał uchwały po poprzedniej sesji,

• 12  kwietnia  2015  roku  był  w  Teatrze  Dramatycznym  w  Płocku  na  premierze
spektaklu  „Wujaszek  Wania”,  połączonej  z  ogłoszeniem dorocznych  „Srebrnych
Masek” oraz podwójnym jubileuszem Dyrektora Marka Mokrowieckiego,

• 16 kwietnia 2015 roku przewodniczył Kapitule „Zasłużony dla Płocka”,

• 24  kwietnia  2015  roku  uczestniczył  w  uroczystej  gali  Tygodnika  Płockiego
podsumowującej plebiscyt „Z Tumskiego Wzgórza”,

• podpisywał dokumenty i korespondencję,    

• brał udział w pracach komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka,

• przygotowywał sesję Rady Miasta Płocka; 
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Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:

• uczestniczył w uroczystości upamiętniającej 75. Rocznicę zbrodni katyńskiej przy
Krzyżu Katyńskim na cmentarzu komunalnym,

• przewodniczył I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Miasto Płock,

• spotkał się z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 
7,   

• brał udział w Sesji Rady Mieszkańców Osiedla „Dobrzyńska”,

• przyjmował interesantów, 

• pracował w komisjach Rady Miasta Płocka;

Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka:

• przyjmowała interesantów,

• uczestniczyła w pracy organów statutowych Rady Miasta Płocka,

• uczestniczyła  w  uroczystości  z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Teatru  oraz
benefisie  Dyrektora  Teatru  Dramatycznego  Pana  Marka  Mokrowieckiego,
związanym z 50-leciem pracy artystycznej,

• uczestniczyła w spotkaniu z dziećmi i ich wychowawcami w Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym prowadzonym przez TPD,

• uczestniczyła w podsumowaniu konkursu historycznego „O szablę Komendanta”,
realizowanego przez Książnicę Płocką,

• uczestniczyła  w  koncercie  Engineer  Bard  zorganizowanym  z  okazji  100-lecia
Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej,

• uczestniczyła w spotkaniu z Radami Pedagogicznymi i Rodzicami w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 im. Ks. J. Twardowskiego.     

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[…] Serdecznie
dziękuję Państwu Przewodniczącym za pomoc i pracę. Czy do naszego sprawozdania będą
jakieś  pytania,  Szanowni  Państwo?  Nie  widzę,  dziękuję,  przechodzimy  do  kolejnego
punktu.[…]”

Ad. pkt 9

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

Pani  Radna  Daria  Domosławska powiedziała:  „Już  na  początku  dzisiejszej  sesji
wspominaliśmy  o  tym,  że  jesteśmy  wszyscy  radnymi  całego  miasta  Płocka,  dlatego
pozwoliłam  sobie  przygotować  trzy  interpelacje.  Dwie  dotyczą  poszczególnych  spraw
związanych z konkretnym osiedlem, jedna natomiast dotyczy wszystkich mieszkańców.
Przedmiot pierwszej interpelacji to znalezienie nowego miejsca na siedzibę i przeniesienie
Ośrodka Wsparcia  dla  Dzieci,  Młodzieży i  Dorosłych „Promyczek” – placówki  wsparcia
dziennego prowadzonego na zlecenie Gminy Miasto Płock jako zadanie powierzone przez
Polski  Czerwony Krzyż  Oddział  Rejonowy w Płocku.  Nadmienię,  że obecnie z ośrodka

58



korzysta 25 dzieci  oraz znajduje się punkt informacyjno – konsultacyjny, gdzie porad
udzielają logopeda, prawnik i pedagog. Aktualna baza ośrodka to około  132 m2. Ośrodek
jest jedyną tego typu placówką w tym rejonie miasta. Niestety z uwagi na fakt, że jego
siedziba mieści się w prywatnym lokalu, za którego wynajem płacony jest wysoki czynsz i
inne opłaty związane z utrzymaniem lokalu, wskazane byłoby przeniesienie ośrodka do
lokalu będącego w zasobach Gminy Miasto  Płock.  Bardzo będę prosiła  o  wzięcie  pod
uwagę tego problemu. Druga interpelacja dotyczy usprawnienia ruchu na ulicy Chopina w
okolicy skrętu do Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Chopina 62. Na wniosek uczestników
ruchu drogowego, poruszających się ulicą Chopina w godzinach zwiększonego ruchu w
okolicy Zespołu Szkół nr 2 proszę o rozwiązanie problemu związanego z utrudnieniami w
płynności  ruchu drogowego.  W związku z  dużą ilość  samochodów wjeżdżających pod
samą szkołę, dochodzi do blokowania ulicy wewnątrzosiedlowej, a oczekujące na skręt do
szkoły samochody są zmuszone wstrzymywać ruch na ulicy Chopina. I trzeci temat, który
chciałabym zasygnalizować, jest to temat związany ze stworzeniem mapy defibrylatorów
na terenie miasta Płocka. Jest to konsekwencją działań, które w chwili obecnej są bardzo
intensywne,  działań  związanych  ze  stworzeniem  w  Płocku  sieci  AED.  Sugeruję
zamieszczenie  mapy  miasta  wraz  z  lokalizacją  i  statusem AED na  terenie  Płocka  na
stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka, która będzie aktualizowana z chwilą zakupu
AED w miejscach użyteczności publicznej. Gdy dojdzie do utraty przytomności i oddechu
należy  szybko  odnaleźć  AED.  Ważny  jest  zatem  czas.  Proponuję  rozpropagować
informację  o  lokalizacji  AED  na  terenie  miasta,  co  skróci  czas  lokalizacji  AED  w
momencie, kiedy będzie ono potrzebne. Dziękuję bardzo.”

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

Pan  Radny  Michał  Sosnowski powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Szanowni  Państwo!  Jak  już  jestem  przy  głosie  przeczytam  jedną  interpelację,  którą
złożyłem w dniu dzisiejszym do Biura Rady, a także przedstawię krótkie zaproszenie dla
Państwa Radnych i mieszkańców Płocka. Więc zacznę od interpelacji. Moja interpelacja
dzisiejsza dotyczy rozważenia możliwości przeprowadzenia akcji promocyjnej „Płock za
pół  ceny".  Biuro  Toruńskiego  Centrum  Miasta  wraz  z  Radiem  ZET  Gold  i  Lokalną
Organizacją  Turystyczną  w  Toruniu  oraz  toruńskimi  galeriami  już  osiem  razy
zorganizowało akcję promocyjną „Toruń za pół ceny". Wydarzenie to polega na tym, że
hotele,  restauracje,  kawiarnie,  kluby  i  instytucje  kulturalne  oraz  sportowe  i  sklepy
obniżają  na  wybrany  weekend  ceny  poszczególnych  produktów  i  usług  o  50%.
Wydarzenie jest elementem promocyjnym miasta Torunia, mającym na celu wydłużenie
sezonu  turystycznego  w  mieście,  zintegrowanie  społeczności  lokalnej,  jak  również
prezentację towarów i usług znajdujących się w ofercie partnerów, poprzez ich sprzedaż
za pół ceny przez trzy dni trwania akcji promocyjnej. Miejsca, które biorą udział w akcji
„Toruń  za  pół  ceny”  zostają  oznaczone  specjalnymi  plakatami,  tak  aby  turyści  oraz
mieszkańcy  Torunia  nie  mieli  wątpliwości,  których  lokali/instytucji  dotyczy  zniżka.
Wydarzenie  każdorazowo  było  promowane  nie  tylko  na  terenie  Torunia,  ale  także  w
innych  miastach  jak  Bydgoszcz,  Trójmiasto,  Warszawa,  Olsztyn,  Poznań  czy  Łódź.
Reklama ogólnopolska miała na celu przyciągnięcie turystów do Torunia i zachęcenie ich
do  skorzystania  z  atrakcji  miasta.  Ostatnie  tego  typu  wydarzenie  miało  miejsce  w
miniony weekend 24-26 kwietnia i cieszyło się ogromną popularnością zarówno turystów,
jak  i  mieszkańców  Torunia  i  okolic,  którzy  tłumnie  skorzystali  z  promocyjnych  ofert
partnerów.  Dzięki  temu  rozwiązaniu  starówka,  galerie  handlowe  i  restauracje  tętniły
życiem. Proszę o rozważenie możliwości przeprowadzenia tego typu akcji promocyjnej w
naszym mieście. I myślę, że tutaj organizacją mogłyby zająć się np. Wydział Promocji we
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współpracy  z  Płocką  Lokalną  Organizacją  Turystyczną.  Akcja  nie  potrzebuje  dużego
nakładu  finansowego,  a  -  jak  widać  na  przykładzie  Torunia  -  przynosi  duże  efekty  i
doskonale wpisuje się w strategię promocyjną miasta Płocka jako miasta „idealnego na
weekend". Jak już jestem przy głosie, żeby nie zabierać głosu w „Sprawach różnych”
,serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Klubu Piłkarskiego Wisła Płock oraz Zarządu
Stowarzyszenia  Sympatyków  Klubu  Wisła  Płock  wszystkich  Radnych  i  mieszkańców
miasta  na  najbliższy  mecz  z  Widzewem  Łódź,  który  odbędzie  się  1  maja  o  18.45.
Dziękuję.”      

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Adamowi Modliborskiemu. 
Pan  Radny  Adam  Modliborski  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Radni!
Chciałem się odnieść do moich poprzednich interpelacji. Interpelacje dotyczyły drukarek
dla rad osiedli.  Na wniosek Rady Osiedla Dobrzyńska w interpelacji  prosiłem o zakup
drukarek dla  rad osiedli.  Uzyskałem odpowiedź,  że nie ma środków. Za jakiś  czas w
kolejnej  interpelacji  na  wniosek  Rady  Osiedla  Tysiąclecia  znów  prosiłem  o  zakup
drukarek. Uzyskałem odpowiedź, że brak środków. Tak niedawno rady osiedla otrzymały
laptopy. Dlaczego miasto nie potrafi znaleźć środków na zakup drukarek? To są pewnie
nieduże pieniądze. Myślę, że pięć, sześć tysięcy. Nie dość, że te rady działają społecznie,
to dlaczego miasto nie potrafi zapewnić im dogodnych warunków pracy? Dziękuję.” 

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

Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Panie Prezydencie, ja mam taką interpelację
- pozwolę sobie ją przeczytać - a dotyczy ona  budowy Alei Gwiazd Sportu. Płock jest
miastem z wieloletnią tradycją sportową, popartą licznymi sukcesami                 na
arenie  polskiej  i  międzynarodowej.  Wybitne  osiągnięcia  wielokrotnie  były  udziałem
reprezentantów naszego miasta, zarówno w sportach drużynowych, jak i indywidualnych
m.in.  w  piłce  ręcznej,  nożnej,  czy  też  wioślarstwie.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe
argumenty zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości budowy Alei Gwiazd
Sportu  w  Płocku,  na  przykład  w  okolicy  hali  widowiskowo  -  sportowej  Orlen  Arena.
Zasłużeni sportowcy reprezentujący Płock, a niejednokrotnie także Polskę, są naszą dumą
i uhonorowanie ich gwiazdą w alei będzie podziękowaniem za ich pracę i wspaniałe wyniki
sportowe. Utworzenie alei wydaje się zasadne nie tylko z punktu widzenia pokazania i
przybliżenia sylwetek sportowców, ale przede wszystkim ze względu na popularyzację
sportu  wśród  młodych  mieszkańców  miasta.  Może  stać  się  swego  rodzaju  atrakcją
turystyczną,  przyciągającą  nie  tylko  Płocczan,  ale  również  osoby  odwiedzające  Płock.
Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Markowi Krysztofiakowi.   
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ja
miesiąc  temu  na  sesji  Rady  Miasta  Płocka  zapytałem  się  Pana  Prezydenta
Siemiątkowskiego,  ile  będzie  wynosił  etat  wicedyrektora  POKiS  rocznie.  Wtedy  Pan
Prezydent  nie  potrafił  odpowiedzieć,  więc  dwa  dni  później  pozwoliłem  sobie  złożyć
interpelację w tej sprawie z konkretnym zapytaniem, ile będzie to rocznie kosztowało
miasto taki  etat i  otrzymałem odpowiedź, że nie spowoduje to żadnych dodatkowych
kosztów, a fundusz płac ośrodka będzie zgodny z wielkościami przyjętymi w budżecie na
2015 rok. Ja nie pytałem o dodatkowe koszty POKiS, nie pytałem o fundusz płac, tylko
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konkretnie ile rocznie ten etat będzie wynosił. Czy mógłbym – pytając po raz kolejny –
uzyskać konkretną kwotę?”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Tomaszowi Kominkowi.
Pan Radny  Tomasz Kominek  powiedział:  „Panie Przewodniczący!  Szanowni  Państwo!
Trzy krótkie pytania, zapytania i prosiłbym o odpowiedź na piśmie, bo wiem, że na ową
chwilę może nie być na tyle wystarczająco wiedzy, żeby mi w tej chwili odpowiedzieć. W
tak  zwanym  okresie  międzysesyjnym  składałem  interpelacje  odnośnie  progów
zwalniających na dwóch ulicach na osiedlu Radziwie. I dziękuję, otrzymałem pozytywną
odpowiedź i teraz chciałbym złożyć zapytanie, jaki będzie termin realizacji tych progów.
To pierwsza rzecz. Druga rzecz – również składałem interpelację odnośnie monitoringu i
na moście, i na ulicy Kolejowej. Również dziękuję Panu Prezydentowi, odpowiedź była
pozytywna. Chciałbym teraz zapytać, jaki będzie termin realizacji tej inwestycji. I trzecia
rzecz, również w formie zapytania. Jest już blisko możliwość powstania tego placu zabaw
przy ulicy Kościelnej i chciałbym na piśmie prosić o odpowiedź na jakim jest to na ową
chwilę etapie. Dziękuję.” 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Andrzejowi Aleksandrowiczowi.
Pan  Radny  Andrzej  Aleksandrowicz  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie
Prezydenci!  Mam jedno takie  pytanie.  Znamy już  odpowiedzi  względem planów Pana
Prezydenta przyłączenia części Słupna i Radzanowa, przynajmniej odpowiedzi z Rad Gmin
Słupno i Radzanowo, i się chciałem zapytać, czy Pan Prezydent te pomysły zarzuca, czy
będzie  w  jakiś  sposób  je  dalej  kontynuował.  Mam  jeszcze  jedno  pytanie.  Tutaj  w
dokumentach dla radnych przed sesją przyszło między innymi takie pismo – wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa, od Państwa Mikulskich, i tam jest kwestia, że w uchwale
Rady Miasta jest wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – jest inny procent niż w tej
uchwale opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. To jest
pismo  z  30  marca.  Ja  jeszcze  dzisiaj  rano  sprawdzałem,  czy  tak  rzeczywiście  jest  i
rzeczywiście jak wziąłem z naszego BIP tą uchwałę, to tam jest rzeczywiście ten procent
inny niż  w uchwale,  którą ściągnąłem właśnie  z  Dziennika  Urzędowego Województwa
Mazowieckiego. Różnica jest 10%. Ja się chciałem zapytać, z czego to wynika, czy to jest
jakaś zwykła pomyłka na drodze administracyjnej, czy później przy wstawianiu w tym
Dzienniku Urzędowym, czy to jest jakaś inna kwestia. Dziękuję.” 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Marcinowi Flakiewiczowi.
Pan Radny  Marcin Flakiewicz  powiedział:  „Szanowni  Państwo! Moje  pytanie dotyczy
ulicy Topolowej, Kobylińskiego. Nie tak dawno były tam czynione – ulica Kobylińskiego
prawie na całym odcinku od „Wcześniaka” do cmentarza była kładziona nowa kanalizacja,
inwestycja  Wodociągów.  To  samo  ulica  Topolowa  i  dalej  Kazimierza  Wielkiego.  Był
położony nowy asfalt w ramach przywrócenia do pierwotnego stanu, to chyba bodajże
było rok temu. W ostatnią sobotę, niedzielę pojawiły się tam ekipy remontujące, które
zrywały ten asfalt, kładły coś z powrotem. Co jest powodem i co to były za prace tam
prowadzone?  Tam  nie  było  ani  przebudowy  skrzyżowania,  czy  już  się  coś  dzieje  z
wykonaną nawierzchnią czy ewentualnie nawierzchnia położona nie była doprowadzona
do takiego stanu jak była poprzednio? Proszę o informację.” 
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie. 
Pani  Radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Na  ostatniej  sesji  zadawałam  Panu
Prezydentowi pytanie w kwestii zwolnień w podatku, umorzeń i otrzymałam odpowiedź,
jakie wykonano uchwałą z 2010, 2011 – chodzi o pomoc de minimis, i  oczywiście są
zarządzenia Prezydenta.  Tylko,  że ja  wyraźnie prosiłam o kwoty i  dla  kogo,  czyli  kto
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został zwolniony, z imienia i z nazwiska - mówię o firmach przede wszystkim – a tego nie
uzyskałam. Dziękuję.” 

Ad. pkt 10
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej pytań, interpelacji ze strony Państwa Radnych, zatem przechodzimy do
kolejnego  punktu:  „Odpowiedzi  na  interpelacje”.  Jeżeli  jest  możliwość  udzielenia  już
dzisiaj jakichś odpowiedzi to prosimy bardzo.[…]” 
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu. 
Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Przewodniczący,
odpowiedzi będą udzielone na piśmie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Zatem, Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu „Sprawy różne.”

Ad. pkt 11
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Od  razu  na
początku tego punktu chciałbym Państwu zasygnalizować,  iż  od praktycznie  początku
sesji mamy na biurku cztery zgłoszenia i zasygnalizowane prośby o zabranie głosu przez
mieszkańców  miasta  Płocka.  W  kolejności  zgłoszeń  było  to  zgłoszenie  Pana  doktora
Sobańskiego,  nawiązane  do  wystąpienia  Pana  doktora  dwa  miesiące  temu  na  sesji,
zgłoszenie  Państwa  reprezentujących  radę  pedagogiczną  oraz  rodziców Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących  Specjalnych  nr  7  w  Płocku  i  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –
Wychowawczego nr 1 w Płocku – będzie to Pani  Katarzyna Gamo, mam nadzieję,  że
dobrze  rozszyfrowuję  nazwisko,  i  Pan  Marek  Karpiński.  Kolejne  zgłoszenie  od  Pana
Prezesa  Oddziału  ZNP  w  Płocku  Pana  Stanisława  Nisztora.  I  kolejne  zgłoszenie  Pana
Bogusława  Osieckiego.  Chciałbym  w  takim  razie,  Szanowni  Państwo,  poddać  pod
głosowanie poszczególne wnioski o dopuszczenie do głosu Państwa.[…]”
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  poddał  pod  głosowanie
następujące wnioski dotyczące zabrania głosu na sesji:

• wniosek o zabranie głosu przez Pana Bogdana Sobańskiego
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0

• wniosek o zabranie głosu przez przedstawicieli  rady pedagogicznej i rodziców z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 Płocku, Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego nr 1 Płocku  
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0

• wniosek o zabranie głosu przez Pana Stanisława Nisztora
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
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• wniosek o zabranie głosu przez Pana Bogusława Osieckiego
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Bogdanowi
Sobańskiemu. 

Pan  Bogdan Sobański powiedział:  „Szanowni  Państwo, bardzo dziękuję  za pozwolenie
wystąpienia. Ale może przed tym chciałbym wykorzystać ten moment i chciałbym gorąco,
ale  to  gorąco  pogratulować  Panu  Kordze,  z  którym  miałem  przyjemność  i  zaszczyt
pracować. Widziałem początki  jego pracy i  jestem pod ogromnym wrażeniem. To jest
człowiek, z którego można brać przykład. Widziałem jak ciężko było, jakie były trudności i
cieszę się, że to wszystko udało się osiągnąć i w tej chwili został nagrodzony i doceniony.
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, miałem wystąpić na poprzedniej
sesji, ale w związku z tym, że miałem zabieg, miałem operację, znaczy miałem nowotwór,
musiałem to zlikwidować - przy okazji dziękuję Panu doktorowi Struzikowi, który to zrobił
fantastycznie, profesjonalnie - i w tej chwili już jestem i mogę się zająć tym tematem. Ja
zajmuję  się  problemami  tych  ludzi  chorych,  tych  najsłabszych,  bardzo  często
wykluczonych  społecznie.  Powiedziałem,  że  żeby  można  było  przygotować  konkretny
projekt,  dopracowany  pod  względem  merytorycznym,  konieczne  są  konsultacje.  Ale,
proszę Państwa, spotkałem się, napotkałem mur. Mur niechęci. Wiele osób mówiło mi,
żebym  się  zastanowił  co  robić,  że  żeby  się  tym  tematem  nie  zajmować,  że  się
ośmieszam, że to w ogóle nie ma sensu. Nawet były osoby, które mówiły, że najchętniej
to te osoby, żeby wystrzelać, bo to w ogóle nie ma sensu, żeby się tym zajmować, bo to
są… W każdy razie w tej chwili, żeby można było cokolwiek zrobić, konieczna jednak jest
rozmowa. Chciałbym i tutaj zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o pomoc, bo żeby
można było cokolwiek zrobić, przedstawić jakiś konkretny projekt, konieczne są rozmowy
i konieczna jest dyskusja. Bardzo często wiele osób nie chce na ten temat rozmawiać,
albo mówi mi, że w ogóle nie widzi sensu, że nic się nie zrobi. Ja uważam, że nawet
trzeba  zawsze  próbować  i  w  związku  z  tym  proponuję,  chciałem,  poprosiłem,  żeby
pomógł  mi  zorganizować  spotkanie  z  radnymi  Rady  Osiedla  Winiary.  Radni  Osiedla
Winiary  wystąpili  do  Pana  Prezydenta  z  prośbą,  żeby  przenieść  Izbę  Wytrzeźwień  w
bardziej  odludne  miejsce.  Ja  rozumiem problem i  napisali  mi,  mówili  mi  jakie  mają
ogromne  problemy.  Ja  widzę,  wiem jakie  to  problemy,  bo  właśnie  dzisiaj  jestem po
dyżurze w Izbie Wytrzeźwień,  jestem dosłownie  padnięty,  jeszcze przyjąłem strasznie
dużo pacjentów, także jestem tutaj, żeby zwrócić uwagę Państwa na ten problem i ten
problem  jest  naprawdę  ogromny.  Tymi  problemami  nikt  nie  chcę  się  zajmować  i
naprawdę, naprawdę trzeba coś zrobić. W związku z tym w tej chwili, żeby można było,
konieczne  są  rozmowy.  Ale  zastanawiałem  się  jak  przedstawić,  żeby  można  było
przedstawić,  żeby  zwrócić  uwagę  na  problem.  Na  komisji  mówiłem  na  temat,
zaproponowałem Płock bez barier.  Proszę Państwa, dużo rzeczy się robi,  bardzo dużo
Płock  się  zmienia,  ale  w  tej  chwili  chcę  zwrócić  uwagę  nie  tylko  na  bariery
architektoniczne, które łatwiej jest zlikwidować, ale na bariery psychospołeczne tkwiące
w nas. I to jest ogromny, ogromny problem. Jest ogromny, ogromny problem. I w tej
chwili po prostu my wspólnie z gronem osób, którzy postanowili zmienić ten Płock, żeby
był dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, walczyliśmy, walczymy i będziemy
walczyć, tylko będziemy to jeszcze bardziej skutecznie. Proszę Państwa, w tej chwili na
przykład,  ponieważ  podjąłem  tam  pracę  w  Izbie  Wytrzeźwień,  proszę  Państwa  Izba
Wytrzeźwień to jest tylko dla sprawnych. Tam chodzi o to, że tam w pewnym momencie
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czas się zatrzymał w miejscu. W  tej chwili konieczne są, żeby toalety były dostosowane
do potrzeb niepełnosprawnych, żeby można było w ogóle zmienić, rozszerzyć, proponuję
rozszerzyć  działalność  Izby  Wytrzeźwień  i  zorganizować  koordynację  współpracy  z
różnymi innymi.  W tej chwili  na przykład wczoraj  dowiedziałem się,  że jeśli  chodzi  o
rzeczy używane nie można się doprosić, żeby można było tam dostać, żeby można było
coś więcej  pomóc tym ludziom. Problemów jest  ogromna ilość.  Czasami  dochodzi  do
sytuacji  zupełnie  absurdalnych,  bo  na  przykład  Izba  Wytrzeźwień  jest  deficytowa,  a
lekarze będąc na dyżurze, lekarze, którzy przysłali mi pacjenta, pacjent nie może być
przyjęty, bo tylko może być przyjęty przez służby porządkowe, przez policję, albo straż
miejską. Są ogromne problemy i w tej chwili olbrzymie, i te wszystkie rzeczy trzeba po
prostu  zastanowić  się,  rozważyć,  ale  to  nie  będę  rozważał  tutaj,  bo  w  tej  chwili  na
komisji, jeżeli uda się zorganizować to spotkanie, te wszystkie sprawy i konkretny projekt
może na następnej sesji może się uda nam przedstawić. W tej chwili chciałbym zwrócić
uwagę na ten projekt Płock bez barier. Dochodzi do tego, że w tej chwili my jesteśmy
zdecydowani nawet protestować. W tej chwili w związku z tym, że żeby zwrócić uwagę na
ten problem, będziemy bardziej skutecznie działać i chcieliśmy współpracować z radnymi
i z mediami, żeby można było to bardziej skutecznie i szybciej to zrobić. Ja chciałbym
może już na tym skończyć, żeby się nie rozwodzić. Pięknie dziękuję Państwu.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo,  Panie  doktorze.  Tak  jak  Pan  zasugerował  proponuję  -  i  to  też  pod  rozwagę
Państwu Radnym, zwłaszcza Państwu Radnym z Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, że
to jest tematyka jak najbardziej chyba właściwa dla tej komisji - proponuję, żebyście
Państwo  rozważyli  ewentualnie  dyskusję  nad  tym  punktem  w  ramach  komisji,  po
oczywiście również zaproszeniu Pana doktora. Szanowni Państwo, zgodnie z kolejnością
jaką przegłosowaliśmy, teraz proszę o zabranie głosu Państwa reprezentujących Zespół
Szkół Ogólnokształcących Specjalnych i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w
Płocku -  Pani  Katarzyna Gamo i  Pan Marek Karpiński.  Raz jeszcze przepraszam, jeśli
przekręciłem Pani nazwisko, ale tak – przepraszam – odręcznie napisane i nie jestem w
stanie dobrze rozszyfrować. Proszę bardzo.”            

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Katarzynie
Gamo.  

Pani  Katarzyna  Gano powiedziała:  „Szanowny  Panie  Prezydencie!  Drodzy  Radni!
Występuję w imieniu społeczności szkolnej uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego nr 1 w Płocku. Przez ostatnie dni żyliśmy niepokojącą informacją ze
strony władz miasta o reorganizacji szkolnictwa specjalnego w naszym mieście. Projekt
władz  miał  polegać  na  połączeniu  trzech  funkcjonujących  obecnie  na  terenie  Płocka
placówek specjalnych:  ZSOS nr  7,  SOSW nr  1  i  SOSW nr  2.  Każda z wymienionych
placówek  w  pełni  zaspokaja  potrzeby  edukacyjne  i  terapeutyczne  dzieci
niepełnosprawnych.  W naszych  zespołach  pracują  specjaliści,  którzy  posiadają  szereg
dodatkowych  kwalifikacji  do  prowadzenia  różnego  rodzaju  zajęć.  Obejmujemy
kształceniem i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem oraz
dzieci  od 0 do 7 roku życia  mające wskazanie  do wczesnego wspomagania rozwoju.
ZSOS nr 7 oraz SOSW nr 1 to wyjątkowe, wyspecjalizowane placówki, o czym najlepiej
świadczy  fakt  oceny  dokonanej  ewaluacji  zewnętrznej.  Przez  całe  lata  placówki
wypracowały  własną  autonomię,  tradycję  i  atmosferę,  którą  tworzą  dzieci,  rodzice,
dyrektor, nauczyciele i pracownicy. Nowo powstający budynek przy ulicy Słonecznej jest
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szkołą marzeń uczniów, rodziców, dyrekcji, rady pedagogicznej i pracowników ZSOS nr 7.
Planowana przez władze miasta reorganizacja placówek specjalnych nasuwała kolejne,
coraz trudniejsze pytania, czemu ma służyć, bo nie dzieciom i ich rodzicom, czy oznacza
to likwidację istniejącej placówki, czy dojdzie do redukcji etatów, w jaki sposób będzie
funkcjonowało  mające  powstać  Płockie  Centrum Rehabilitacyjno  – Terapeutyczne,  czy
jego  finansowanie  odbędzie  się  kosztem  innych  placówek,  jaka  będzie  organizacja  i
struktura  mającego  powstać  zespołu.  Nasze  pytania  w  większości  pozostawały  bez
odpowiedzi. Jedyne słowa jakie padały, to ulepszenie funkcjonalności. Jednak jak można
ulepszyć  coś,  co  już  funkcjonuje  bardzo  dobrze.  Nie  usłyszeliśmy  ani  jednego
konkretnego argumentu. Niepokój i troska rodziców rady pedagogicznej i pracowników
SOSW nr 1 oraz ZSOS nr 7 o własną tożsamość, autonomię, cały dorobek, dobrą opinię
był  uzasadniony  i  stał  się  przyczyną  wielu  protestów i  dyskusji.  Dziś  władze  miasta
wycofały  się  z  projektu  łączenia  szkół  specjalnych  w  jedną  placówkę.  Rodzice  i
pracownicy mogli odetchnąć z ulgą. W naszych głowach pozostaje jednak pytanie: na jak
długo?  Czy  propozycja  Pana  Prezydenta,  by  w  ramach  Płockiego  Okrągłego  Stołu
Edukacyjnego złożonego z dyrektorów, nauczycieli,  rodziców dzieci uczęszczających do
szkół  specjalnych  rozmawiać  nad  przyszłością  szkolnictwa  specjalnego  w  Płocku  jest
realna  i  możliwa  do  realizacji,  czy  znowu  zostaniemy  zaskoczeni  nową  koncepcją
reorganizacji szkolnictwa specjalnego? Panie Prezydencie, mamy nadzieję, że dla władz
miasta  dobro  i  troska  o  dziecko  niepełnosprawne  będzie  największym i  prawdziwym
argumentem przy kolejnych decyzjach. Nie pragniemy następnych prób uszczęśliwiania
naszej społeczności na siłę. Dziękuję.”

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

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo,
zwłaszcza w tym momencie chciałbym zwrócić się do tu obecnych, ale także nieobecnych
nauczycieli,  ale  także,  bo  Pani  wypowiadała  się,  jeśli  chodzi  o  pracowników naszych
placówek, które są placówkami szkolnictwa specjalnego. Rzeczywiście u podstaw pewnej
koncepcji, którą chcieliśmy zaprezentować i którą zaprezentowaliśmy przede wszystkim
najpierw  dyrektorom,  później  radom  pedagogicznym,  rodzicom  placówek  szkół
specjalnych nie leżało uszczęśliwianie nikogo na siłę. Tak jak zresztą miałem okazję się
wypowiadać - leżała troska o przyszłość szkolnictwa specjalnego w Płocku, o przyszłość
dzieci. W przypadku ewentualnych zmian one przede wszystkim obejmowałyby te dzieci,
które  dopiero  wchodziłyby  i  byłyby  objęte  szkolnictwem  specjalnym,  kształceniem
specjalnym,  a  więc  to  co  w  tym  momencie  funkcjonuje  pozostawałoby  bez  zmian.
Chcieliśmy rzeczywiście i usprawnić i ujednolicić to szkolnictwo biorąc pod uwagę pewne
zmiany, które nastąpią - z jednej strony budowa centrum, o którym Pani powiedziała, z
drugiej  strony  oddanie  do  użytku  nowej,  tak  długo  oczekiwanej,  słyszałem  tutaj:
wymarzonej, siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 7. I tylko to leżało u podstaw pewnej
koncepcji,  którą  zaprezentowaliśmy  dyrektorom  i  później  o  której  rozmawialiśmy  z
radami  pedagogicznymi  i  z  rodzicami,  z  pełną  świadomością,  że  najważniejsze  w tej
sytuacji jest dobro dzieci. Dzieci, które korzystają właśnie już w tym momencie z naszych
placówek szkolnictwa specjalnego,  i  tylko dobro dzieci.  Natomiast  warto  rozmawiać o
przyszłości  szkolnictwa specjalnego,  ponieważ zmieniają się  okoliczności.  Tak jak Pani
doskonale  wie,  Państwo  być  może  też,  zarówno  Specjalny  Ośrodek  Szkolno  –
Wychowawczy nr  1 na  Gradowskiego,  jak i  Zespół  Szkół  Specjalnych nr  7  dzisiaj  na
Kossobudzkiego,  a  niedługo  na  ulicy  Słonecznej,  zwłaszcza  jeśli  chodzi  o  kształcenie
dzieci, które są niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i sprzężonym, pokrywają się.
Jeśli chodzi o upośledzenie, przepraszam, niepełnosprawność w stopniu lekkim – może w
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ten  sposób  –  to  w  tym  momencie  liczba  dzieci  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –
Wychowawczym nr 1 na Gradowskiego zmniejszyła się w ciągu ostatnich 5 lat bardzo
mocno z powodu tego, że mamy do czynienia z akceptowalną przez dużą część rodziców
edukacją włączającą, a więc ci uczniowie chodzą – niepełnosprawni w stopniu lekkim – do
klas  integracyjnych  w  szkołach  ogólnych.  To  sprawia,  że  w  tej  sytuacji,  przy  też
możliwości powstania szkoły niepublicznej specjalnej, może za chwilę stanowić, może, nie
musi, pewien problem, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego szkolnictwa specjalnego,
żeby nie mówić której z tych placówek. To może dotknąć każdą z tych placówek. Wobec
tego stąd ten pomysł i koncepcja o której chcieliśmy rozmawiać. Być może sposób tej
rozmowy  był  zbyt  emocjonalny  i  nie  wiem,  w  niewłaściwej  kolejności,  natomiast
rzeczywiście  zaczęliśmy  od  dyrektorów,  później  rady  pedagogiczne,  rady  rodziców  i
dzisiaj, kiedy usłyszeliśmy bardzo wyraźnie, że nie ma żadnej zgody - na dzisiaj nie ma
żadnej zgody, jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany - nie będziemy tego robić z prostego
powodu,  bo  ważne  jest  rzeczywiście  dobro  dzieci,  przede  wszystkim,  i  dobro  także
społeczności szkolnej, bo to także cała społeczność szkolna, czy rada pedagogiczna, rada
rodziców w tym momencie chciałbym, żeby uczestniczyła w całym tym procesie. Jeśli w
wyniku spotkań, rozmów Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, czy też zespołu, w
którego  skład  wejdą  przedstawiciele,  czy  dyrektorzy  poszczególnych  placówek,
przedstawiciele rodziców, przedstawiciele rad pedagogicznych, uznamy, że warto pewne
rzeczy zmienić, to będziemy zastanawiać się nad sposobem wprowadzenia tych zmian w
życie, bo sami Państwo – i słusznie – proponowali pewne zmiany. Proponowali pewne
zmiany podczas przynajmniej moich spotkań z radami pedagogicznymi w Zespole Szkół
Specjalnych nr 7 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Co prawda one
się,  powiem, niestety  pokrywały,  bo  jeśli  jedna i  druga placówka chciałaby się  zająć
przede wszystkim edukacją włączającą, czy – przepraszam - wczesnym wspomaganiem,
to w tym momencie trzeba będzie zastanowić się, gdzie rzeczywiście, w jakiej skali to
wczesne  wspomaganie  będzie  można  wprowadzić,  gdzie  warunki  będą  najlepsze,  na
przykład i tą decyzję podjąć po prostu, bo i tu, i tu jest ze strony rad pedagogicznych na
przykład takie oczekiwanie. A więc ja jestem przekonany, że warto ze sobą rozmawiać,
na pewno w dużo większej atmosferze spokoju, wtedy kiedy nie ma jakiegoś, bo nigdy
nie było także zagrożenia na siłę podejmowania decyzji wbrew woli całej społeczności. To
tyle,  jeśli  chodzi  i  o  konkretne  argumenty.  Natomiast  szanujemy  zdecydowanie  i
tożsamość,  i  autonomię, i  dobrą opinię. Oba te, właściwie wszystkie trzy te placówki
szkolnictwa specjalnego bardzo cieszę się, że nie tylko mają swoją tożsamość, swoją
autonomię, ale przede wszystkim cieszą się bardzo dobrą opinią, jeśli  chodzi o szkoły
specjalne nie tylko w Płocku, ale także w Polsce. Dziękuję bardzo.”

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

Pan  Marek  Karpiński powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Radni!  Szanowny  Panie
Prezydencie!  Pomysł  władz  miasta  Płocka  odnośnie  reorganizacji  systemu  kształcenia
osób niepełnosprawnych polegający na połączeniu w jeden zespół istniejących placówek
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego nr 2 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 budził i budzi
u nas rodziców zdecydowany sprzeciw. Aby poznać argumenty Pana Prezydenta braliśmy
udział  w posiedzeniu Komisji  Edukacji  z dnia 21 kwietnia,  jak również w spotkaniu z
Panem Prezydentem Andrzejem Nowakowskim w dniu 24 kwietnia. To co usłyszeliśmy
przekonało nas, że proponowane zmiany odbędą się kosztem dzieci niepełnosprawnych,
co  uważamy  za  wysoce  nieetyczne.  Poza  tym  karta  praw  i  obowiązków  rodziców  w
Europie zapewnia nam rodzicom prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci,
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która jest najbliższa naszym przekonaniom, wartościom uznawanym za najważniejsze dla
rozwoju  dziecka.  Dalej  mówi  ona,  że  my  jako  rodzice  mamy  obowiązek  dokonania
świadomego wyboru drogi edukacyjnej jaką nasze dzieci powinny zmierzać. I my właśnie,
Panie  Prezydencie,  skorzystaliśmy  z  tego  prawa  i  dokonaliśmy  bardzo  świadomego
wyboru  szkoły,  w  której  nasze  dzieci  się  uczą.  Jest  to  Szkoła  Podstawowa  nr  9  i
Gimnazjum  nr  7  w  Specjalnym Ośrodku  Szkolno  –  Wychowawczym  nr  1  w  Płocku.
Zagwarantowała nam tą możliwość ustawa o systemie oświaty i  zniesienie obowiązku
posyłania  dzieci  do  szkół  według  zasad  rejonizacji.  Wybór  szkoły,  wybór  drogi
edukacyjnej, która jest najbliższa naszym przekonaniom, a także wpływanie na politykę
oświatową to święte prawo rodziców i tych przywilejów i praw chciałby nas Pan pozbawić
przystępując do realizacji pomysłu utworzenia jednej słusznej szkoły,  z jednym słusznym
dyrektorem. Dlaczego? W dalszym ciągu nie  wiem, Szanowny Panie  Prezydencie.  Jak
wszyscy  wiemy  nasza  demokracja  jest  bardzo  młoda,  tworzymy  społeczeństwo
obywatelskie, ale aby społeczeństwo było faktycznie obywatelskie musi ono czuć, że ma
wpływ  na  realną  rzeczywistość,  która  je  otacza.  My  poczuliśmy  się  rzeczywiście
społeczeństwem obywatelskim wczoraj podczas spotkania z radnymi, gdy usłyszeliśmy
wiadomość  o  odstąpieniu  od  realizacji  pomysłu  łączenia  placówek.  Przyjęliśmy  ją  z
ogromną  ulgą  i  zadowoleniem.  Tą  decyzją  sprawił  Pan,  że  nie  poczuliśmy  się
zlekceważeni i że mamy rzeczywisty udział w decydowaniu o losie naszych dzieci. Jednak
nie uspokoiło nas to całkowicie, ponieważ chcemy wiedzieć, czy jest to z Pana strony
pełna rezygnacja z pomysłu, czy tylko jego wyciszenie. Ponieważ nie widzimy potrzeby
łączenia ani teraz ani w przyszłości pozostaniemy czujni, bo nie mamy w tej chwili żadnej
pewności, że nie wróci Pan do tego pomysłu za kilka lub kilkanaście miesięcy. Dlatego
prosimy  o  jasną  i  konkretną  deklarację,  Panie  Prezydencie.  My  mówimy  swoje
zdecydowane nie dla łączenia placówek w jeden zespół. Koncepcja ta nie służy absolutnie
dobru  dziecka.  Proszę  pamiętać,  Panie  Prezydencie,  że  demokracja  to  źródło  władzy,
którą stanowi wola większości obywateli, a większość jest przeciw tej decyzji. Niektórzy z
nas pamiętają jeszcze szkołę  z innego ustroju,  którego założeniem było  bezwzględne
podporządkowanie  jednostki  państwu  i  jedynie  słusznej  idei.  Jeżeli  nie  uda  nam się
wprowadzić  demokracji,  to  najprawdopodobniej  nie  uda  nam  się  przeistoczyć  w
społeczeństwo  obywatelskie.  Dlatego  powtórzę  raz  jeszcze  moje  pytanie  i  proszę  w
imieniu rodziców o jasną, konkretną odpowiedź, czy jest to ostateczna Pana rezygnacja z
próby łączenia placówek specjalnych w jeden zespół, czy tylko zawieszenie tej decyzji w
czasie. Na koniec w imieniu rodziców pragnę złożyć gorące podziękowanie Pani Poseł na
Sejm  Rzeczpospolitej  Polskiej,  wszystkim  Radnym  i  Przewodniczącemu  ZNP  i
Solidarności, którzy poświęcili swoją uwagę i czas, aby spotkać się z nami i wykazując się
empatią wysłuchali naszego głosu. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że Państwo popierają
nasze  stanowisko  w  tej  sprawie,  a  mamy  prawo  tak  sądzić  na  podstawie  Państwa
deklaracji i zapewnień. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  
Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo,
jeszcze raz podkreślę, że decyzja dzisiaj, znaczy została podjęta – nie będzie, nie ma
mowy o łączeniu placówek. Natomiast chcę z Państwem także, przy Państwa udziale, tak
jak  Pan  pięknie  tutaj  powiedział,  bo  to  jest  też  kwestią  demokracji,  rozmawiać  o
przyszłości. Ja, kiedy spotykałem się, rozmawiałem z radami pedagogicznymi i radami
rodziców tłumaczyłem, że kwestia  pewnych zmian,  jeśli  by one miały wejść w życie,
dotyczyłaby tylko i wyłącznie - jeśli mówimy o zmianach, tak - tylko i wyłącznie tych
dzieci, które będą wchodziły dopiero do pewnego systemu szkolnictwa specjalnego. Te,
które dzisiaj kształcą się w tym systemie, kształciłyby się w tych samych placówkach, z
tymi samymi nauczycielami, z tą samą kadrą i jakiekolwiek zmiany, jeśli by następowały,

67



o których już dzisiaj nie ma co rozmawiać, bo nie będzie ich, dotyczyłyby przyszłości.
Dzisiaj mamy taką sytuację jaką mamy, decyzja zapadła, natomiast za chwilę – i w tym
roku i w przyszłym roku – będziemy obserwować jakie będą nabory do tych szkół, jaka
będzie sytuacja w tym momencie także jeśli chodzi o nauczycieli, o pracowników obsługi,
bo  będziemy  mieli  cały  trzy  placówki,  powtórzę  jeszcze  raz  –  istnieje
prawdopodobieństwo powstania placówki niepublicznej, do której także rodzice, tak jak
Pan to pięknie powiedział, będą mieli prawo posłać swoje dziecko i z tego prawa mogą
skorzystać. Natomiast w takim wypadku, jeśli skorzystają, to może okazać się, że nagle
w naszej placówce – nie będę wskazywał w której, bo to może być jedna, druga, trzecia –
dzieci  będzie mniej.  Jeśli  będzie mniej dzieci,  a obserwując liczbę na przykład dzieci,
które w tej chwili są w naszych placówkach, już można zaobserwować tę tendencję - nie
mówię w każdej, ale co najmniej w jednej, gdzie liczba dzieci jest dużo mniejsza niż
jeszcze cztery lata temu. O dzieciach z niepełnosprawnością lekką powiedziałem, czego
jest to przyczyną. Jeśli chodzi o niepełnosprawność w stopniu sprzężonym tutaj rozkłada
się  ta  kwestia  na  dwie  nasze  placówki.  Natomiast,  Szanowni  Państwo,  to  jest  dosyć
skomplikowana  materia.  Ja  nie  chciałbym,  żebyśmy  tutaj  toczyli  dyskusję,  jeśli
oczywiście Państwo by chcieli  dzisiaj, natomiast decyzja zapadła, jesteśmy otwarci  na
rozmowę w pewnej perspektywie na temat szkolnictwa specjalnego zarówno na Płockim
Okrągłym Stole Edukacyjnym, jak i w zespole, jeśli będzie taka także wola, bo to też
tutaj nie ma żadnego przymusu, bo jeśli uznamy, że wszystko funkcjonuje rzeczywiście
fantastycznie, dobrze, idealnie, to być może nie ma o czym rozmawiać. Natomiast ja nie
chciałbym – powtórzę jeszcze raz – żeby to co dzisiaj jest pewnego rodzaju przesłanką,
jest jakimś symptomem, stało się rzeczywiście jakimś dużym problemem. Bo dzisiaj nie
mówimy  o  problemach.  Dzisiaj  tych  problemów  rzeczywiście  nie  ma.  Każda  z  tych
placówek, całe szczęście, jest naprawdę… cieszy się dobrą opinią dzieci. A miałem okazję
rozmawiać  przecież  z  rodzicami  w  każdej  z  tych  placówek.  Rzeczywiście  rodzice  są
zadowoleni z opieki, ze ścieżki edukacyjnej jaką te dzieci w tych placówkach mają. To
naprawdę  jest  bardzo,  bardzo  ważne  i  właściwie  najważniejsze.  Natomiast  ta
rzeczywistość  nam odrobinę  się  zmieni.  Zmieni  się  już  od września,  kiedy zwłaszcza
Zespół  Szkół  Specjalnych  zmieni  swoją  siedzibę  i  przeniesie  się  do  nowoczesnego
budynku. Natomiast być może mój niepokój o przyszłość szkolnictwa specjalnego jest
zbyt  duży.  Może  okazać się,  że  nawet  niepotrzebny.  I  w takim wypadku ta  sytuacja
pozostanie  bez  zmian.  Naprawdę  ja  nie  mam  tu  żadnego  powodu,  żeby  cokolwiek
zmieniać. Natomiast być może przyjdzie taki czas, może nie przyjdzie, a może przyjdzie,
za rok, za dwa, za trzy – może to już nie będzie mój problem – na przykład za pięć, za
siedem, kiedy nagle okaże się, że na przykład w jednej z tych placówek nie ma dzieci po
prostu z różnych powodów i wówczas trzeba będzie się z tym problemem już bardzo
poważnym po prostu zmierzyć. Na dzisiaj cieszę się z tych spotkań. Cieszę się z tego, że
poznaliśmy własne punkty widzenia. Mieliśmy okazję – czasami bardzo emocjonalnie –
ale dyskutować ze sobą, rozmawiać.  To jest podstawa. Natomiast chciałbym, żeby ta
rozmowa  o  przyszłości  trwała.  Ja  zadeklarowałem  –  jeszcze  raz  powtórzę  –  w
perspektywie  najbliższego  czasu,  znaczy  decyzja  została  w  ogóle  podjęta,  natomiast
żadna decyzja nie będzie podejmowana, jeśli  nie będzie ona akceptowalna, zwłaszcza
przez rodziców, ale też rady pedagogiczne poszczególnych placówek. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Stanisławowi Nisztorowi Prezesowi Oddziału ZNP w Płocku.  

Pan Stanisław Nisztor powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowna
Rado! Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za umożliwienie zabrania głosu na dzisiejszej
sesji. Ten głos - chciałbym Państwu przedstawić sytuację tak naprawdę pracowniczą, bo
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w związku z tym, że Rada Miasta Płocka 26 marca 2013 roku podjęła uchwałę o likwidacji
Gimnazjum nr 2, czyli w okresie trzech lat ta placówka zostanie zlikwidowana i z dniem
31  sierpnia  przestanie  istnieć,  pozostaje  problem pracowników,  którzy  w  wyniku  tej
uchwały pozostaną bez pracy. I chciałbym Państwu Radnym przedstawić tą sytuację jak
to się kształtowało przez okres trzech lat, dlatego że Związek Nauczycielstwa Polskiego
czynnie uczestniczył we wszystkich działaniach zmierzających do tego, żeby te wszystkie
sprawy kadrowe rozwiązać. Tych spotkań odbyło się kilkadziesiąt. Spotkania z udziałem
Prezydentów  Miasta  Płocka,  rady  pedagogicznej,  spotkania  indywidualne  z
przedstawicielami Wydziału Edukacji, także i z udziałem Pani Dyrektor Gimnazjum nr 2 –
z  Panią  Hanną  Siemińską.  I  w  pierwszym  roku,  czyli  w  roku  szkolnym  2012/2013
rozwiązano  umowy  -  stosunek  o  pracę  z  czternastoma  pracownikami,  to  jest
jedenastoma nauczycielami i trzema pracownikami administracji i obsługi. Przeniesiono w
tym  roku  dwóch  nauczycieli  do  innych  placówek.  Zatrudnienie  w  pełnym  wymiarze
znalazło  siedmiu  nauczycieli.  Pracownicy  administracji  -  jedna  z  tych  osób  znalazła
zatrudnienie w innej placówce, jedna odeszła na emeryturę, natomiast jedna nie znalazła
pracy, ale było to związane z jej wyjazdem za granicę. Reasumując ten rok – bez pracy
pozostała tylko jedna osoba, ale to nauczyciel, który niestety posiadał naganę, pozostali
pracownicy znaleźli zatrudnienie w innych placówkach i pracują do tej chwili w pełnym
wymiarze. W roku następnym, czyli w roku szkolnym 2013/2014, rozwiązano stosunek
pracy z dziewięcioma pracownikami, w tym siedmiu nauczycielami i dwoma pracownikami
administracji  i  obsługi.  Przeniesiono  do  innych  placówek  pięciu  nauczycieli  i  jedna  z
nauczycielek  przeszła  na  świadczenia  kompensacyjne,  natomiast  w  przypadku
pracowników  administracji   i  obsługi  jedna  z  tych  osób  przeszła  na  wcześniejszą
emeryturę, jedna nie znalazła zatrudnienia. Czyli  bez pracy została w tym roku jedna
osoba,  która  otrzymała  odprawę,  natomiast  pozostali  nauczyciele  pracują  do  chwili
obecnej w pełnym wymiarze. I tak naprawdę pozostał nam ostatni rok. Ostatni rok, rok
myślę  szczególny  dla  tych  pracowników,  dlatego  że  ta  procedura  związana  z
rozwiązaniem  stosunku  pracy  będzie  miała  też  swoje  odzwierciedlenie  w  zwoleniach
grupowych.  Także  za  chwilkę  będziemy podpisywać  tutaj  jako  organizacje  związkowe
porozumienie z pracodawcą, czyli z Panią Dyrektor Gimnazjum nr 2 i w wyniku realizacji
tej uchwały 26 pracowników zostanie bez pracy. Czyli temat jest dla nas bardzo istotny,
żeby móc rozwiązać wzorem lat  ubiegłych, pomóc tym pracownikom znaleźć pracę w
innych placówkach. Dotyczy to czternastu nauczycieli, w tym tak naprawdę już na dzień
dzisiejszy  mogę  Państwu  powiedzieć,  że  dwóch  zostanie  przesuniętych  do  innych
placówek. Tak naprawdę zostanie nam problem z pozostałymi nauczycielami. Jedna z
tych  osób,  jeżeli  chodzi  o  nauczycieli.  Natomiast,  jeżeli  chodzi  o  pracowników
administracji i obsługi to będzie dwunastu pracowników, w tym dwie osoby zadeklarowały
przejście  na  emeryturę,  dwie  osoby  będą  zatrudnione  w  innych  placówkach.  Czyli
reasumując, tak naprawdę, zostanie nam sytuacja do rozwiązania w przypadku sześciu
nauczycieli,  którzy pozostaną bez pracy,  jedna przebywa na urlopie  macierzyńskim,  i
sytuacja sześciu pracowników administracji i obsługi. Ja liczę tutaj na pomoc i wsparcie.
Wydaje mi się, że na tyle jest potencjał w poszczególnych typach innych placówek innych
oświatowych  i  przy  umiejętnych  myślę,  że  działaniach  podjętych  tutaj  przez
zainteresowane strony, także liczę tutaj na dalszą współpracę z Wydziałem Edukacji. Też
myślę, że Pan Prezydent, zresztą deklarował, że dalej będzie kontynuacja i pomoc dla
tych  nauczycieli,  że  uda  nam  się  doprowadzić  do  tego,  że  wszyscy  pracownicy  tej
likwidowanej placówki będą na rynku pracy. Teraz jest ten okres, w którym dyrektorzy do
30 kwietnia są zobowiązani przygotować arkusze organizacyjne, projekty na nowy rok
szkolny 2015/2016 i myślę, że jesteśmy w stanie wspólnie działając rozwiązać tę sprawę i
liczę tutaj na Państwa, zarówno na Państwa Prezydentów, Radnych Miasta Płocka i myślę,
że jesteśmy w stanie tą sprawę rozwiązać. Oczywiście dziękuję za tą współpracę, którą
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nam się udało przez te dwa lata sukcesywnie realizować tak, żeby te sprawy kadrowe,
pracownicze rozwiązać. Dziękuję bardzo.”                 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.  
Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo,  ja
również  chciałbym podziękować za tę  rzeczywiście  umiejętną,  dobrą  współpracę,  jeśli
chodzi o Miasto, Urząd Miasta i związki zawodowe, i tu mam zarówno na myśli Związek
Nauczycielstwa  Polskiego,  jak  i  Solidarność,  gdzie  wiele  ważnych  spraw  dla  płockiej
oświaty staramy się rozwiązywać na drodze rozmowy i kompromisu. Państwo na pewno
pamiętają,  ile  emocji  wzbudzała  kwestia  związana  z  wygaszeniem,  czy  likwidacją
Gimnazjum nr  2.  Ja  zawsze  podkreślałem,  że  tak  naprawdę  tę  decyzję  podjęli  sami
rodzice. Podjęli  sami rodzice, ponieważ w sytuacji, w której kilka, w tej chwili  można
powiedzieć naście lat temu w tej szkole uczyło się 600, 700 uczniów, a w ostatnim roku,
kiedy podejmowaliśmy tą trudną decyzję, to było 157 bodajże uczniów. I to niestety był
przykład na to, że tu nie można było już zwlekać. Problem tak był nabrzmiały, że decyzja
została podjęta, już nie wspominając o różnych innych problemach, które w tej szkole
były bardzo, bardzo poważne. Natomiast ja wówczas bardzo mocno deklarowałem, że
podejmując tą decyzję zrobię wszystko, ażeby odbyła się ona jak najmniejszym kosztem
społecznym i przez te dwa lata skutecznie do tego dążyliśmy. Został rzeczywiście ten rok,
też  trudny,  aczkolwiek  jestem  przekonany,  że  także  i  w  przypadku  tego  roku,  w
porozumieniu zwłaszcza z dyrektorami placówek, nie zostawimy nikogo samemu sobie,
ani  losowi.  Natomiast  rzeczywiście  to  będzie  jeszcze  trudny  rok,  zwłaszcza  w
perspektywie  tego,  że  cały  czas  niż  demograficzny  jeszcze  wchodzi  do  gimnazjów.
Sytuacja  poprawia  się,  poprawi  się  i  to  w sposób tez  bardzo  widoczny,  zwłaszcza  w
szkołach  podstawowych,  gdzie  sześciolatki  pójdą  do  szkół  i  tam też  ta  perspektywa
zatrudnienia nowych osób również będzie. Natomiast, powtórzę jeszcze raz, przed nami
rzeczywiście  jeszcze  ciężka  praca  w  ciągu  najbliższych  kilku  miesięcy,  ażeby  także  i
ostatni  element,  czy  akord  tej  procedury  odbył  się  z  jak  najmniejszymi  kosztami
społecznymi. Dziękuję bardzo.”
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Bogusławowi Osieckiemu.   
Pan  Bogusław Osiecki powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Radne! Panowie Radni!
Panie  Prezydencie!  Panowie  Prezydenci!  Szanowni  Państwo!  Czy  pięć  minut  nadal
obowiązuje w tej kadencji?”
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zostałem kilka
razy zganiony za te pięć minut. Jeżeli będzie merytorycznie, nie będę Panu przeszkadzał
na pewno. Proszę bardzo, Panie Bogusławie.”            
Pan  Bogusław Osiecki powiedział: „Przygotowałem na pięć minut. Ponieważ większość
mojego wystąpienia w ogóle jest cytatem, w związku z tym ja przeczytam całość, żeby
się  zmieścić  w tych  pięciu  minutach.  W Płocku  powstanie  duże  centrum logistyczne.
Tekst poniższy pod takim tytułem ukazał się na portalu Propertynews.pl  30.12.2013, jak
przypuszczam,  jako  wsparcie  medialne  inwestora  wielkich  hal  magazynowych  przy
Popłacińskiej.  Jest  to  teren  płockiej  stoczni  rzecznej.  Powyższa  koncepcja  nie  tylko
ukazuje  rozwiązania infrastrukturalne dla  Płocka ale,  również  jednocześnie,  doskonałą
lokalizację Płocka jako ośrodka predysponującego doskonałą i optymalną lokalizacją do
powstania  tu  centrum  logistycznego.  Zaprezentowane  powyżej  koncepcje  dotyczą
połączeń  infrastruktury  transportowej  Płocka  jako  głównego,  strategicznego  ośrodka
paliwowo-energetycznego  Polski  z  siecią  infrastruktury  kraju,  a  także  ośrodka
wykorzystującego  i  łączącego  ze  sobą  wiele  bardzo  korzystnych  uwarunkowań
naturalnych  oraz  infrastrukturalnych,  niezbędnych  do  powstania  w  nim  centrum
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logistycznego  wraz  z  zastosowaniem  węzłów  intermodalnych,  to  znaczy  spinających
transport wodny i kolejowy, realizując założenia dokumentu Komisji Europejskiej: „Biała
Księga", zawierającej „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu —
dążenie  do  osiągnięcia  konkurencyjnego  i  zasobooszczędnego  systemu  transportu",
wykorzystujących  wiele  kluczowych  i  bardzo  istotnych  elementów  transportowych
zlokalizowanych w centrum kraju tak jak m.in.: największy pod względem powierzchni
zbiornik wodny w Polsce (Jezioro Włocławskie) na rzece Wiśle, będącej na tym odcinku
międzynarodową drogą wodną E40, węzeł autostradowy A1 i A2, węzeł kolejowy w Kutnie
oraz port lotniczy w Modlinie. Płock ze swoją lokalizacją w centrum kraju i położeniem
nad  Jeziorem  Włocławskim  na  rzece  Wiśle  jest  optymalnym  punktem  do  łączenia
transportu wodnego prowadzonego m. in. za pomocą międzynarodowych dróg wodnych. I
tak drogą E30 Odrą ze Świnoujścia i Szczecina lub z Niemiec, następnie drogą E70 Wartą,
Notecią i  drogą E40 Wisłą  do Płocka, drogą E30 Odrą z Czech, Wrocławia, następnie
drogą E70 Wartą, Notecią i drogą E40 Wisłą do Płocka, drogą E40 Wisłą z Gdańska do
Płocka, drogą E40 z Ukrainy i Białorusi, następnie Bugiem i Wisłą do Płocka, drogą E70 z
Kaliningradu  Zalewem  Wiślanym  i  Nogatem,  następnie  drogą  E40  Wisłą  do  Płocka,
połączonych węzłami intermodalnymi w Płocku z transportem drogowym i kolejowym w
celu dalszego rozprowadzania go z centralnych rejonów Polski we wszystkich kierunkach.
Takie spójne i dobrze skoordynowane rozwiązania infrastrukturalne, wykorzystujące ww.
korzystne,  naturalne,  geograficzne  i  logistyczne  uwarunkowania,  łączą  ze  sobą
jednocześnie  elementy konieczne wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa ludności  i
energetycznego  kraju  z  korzyściami  gospodarczo-ekonomicznymi  w  kontekście
aktywnego  logistycznie  i  ekonomicznie  oddziaływania  największego  podmiotu
gospodarczego  Polski  i  Europy  środkowo-wschodniej  -  PKN  Orlen  S.A.  wraz  ze
zlokalizowanym tu jego wielkim kompleksem zakładów rafineryjno-petrochemicznych i
resztą  branży chemicznej  oraz  oszczędnościami  wynikającymi  z  zastąpienia  w dużym
stopniu  transportu  drogowego,  znacznie  tańszym  w  utworzeniu  i  eksploatacji  oraz
ekologicznym  transportem  wodnym.  Dlatego  też  bezwzględnie  należy  zastosować  i
wykorzystać  powyższe  rozwiązania  w  stopniu  bardzo  istotnym  nie  tylko  dla  regionu
płockiego, ale także dla Polski i Unii Europejskiej - napisano na tym portalu. Sęk w tym,
że w założeniach projektowych nowych hal  magazynowych,  cały  transport  opiera  się
wyłącznie na TIR-ach i ulicy Popłacińskiej, będącej drogą krajową na tym odcinku. Węzeł
z  natury,  z  nazwy  ma  sens  jeśli  coś  wiąże,  łączy.  Nie  zauważyłem  w  założeniach
projektowych tych hal próby wykorzystania drogi wodnej czy też kolei. Z tego i innych
powodów  nieracjonalna  staje  się  budowa  tych  hal  w  tym  miejscu.  Ale  wróćmy  do
koncepcji węzła intermodalnego w Płocku-Radziwiu. Pomysłu sprzed 80 lat, zgodnego ze
współczesnymi  założeniami  Komisji  Europejskiej  i  ze  zdrowym  rozsądkiem.  Jak
mniemam, takie spojrzenie na tereny stoczniowe, a właściwie portowe w Płocku-Radziwiu
nie jest obce naszym władzom samorządowym. Nie odkrywamy tu Ameryki. To jest atut
Płocka. Wisłę dostaliśmy od Pana Boga, porty, stocznię i bocznicę kolejową wybudowała
II  Rzeczpospolita,  drogę krajową zmodernizowała  III.  A my współcześni?  Chociaż  nie
psujmy. W Niemczech, w Europie, mimo dominacji transportu samochodowego, transport
wodny nie zamiera. Podobnie jest z transportem kolejowym. Z polską gospodarką jest
obecnie kiepsko, żeby nie powiedzieć źle. Nie możemy zakładać, że tak ma być, że tak
pozostanie.  Musimy  się  odbić  od  dna.  Polsce,  Płockowi  potrzebny  jest  przemysł,  co
niektórzy kandydaci na prezydenta nawet RP obiecują. O transporcie wodnym mówi się,
mówi  się.  Jak  jest,  to  każdy  widzi.  Miasto  samo tego  nie  usprawni.  Można i  trzeba
monitować. Optymistyczne w tej materii jest to, że pojawiła się pierwsza jaskółka. 17
kwietnia na stałe do Płocka przypłynął stateczek „Mikołajki" vel „Marianna". Wisła już nie
będzie pusta. Kolej. Poproszę o slajd ten pierwszy. Tak, dziękuję. Kolej. Tu jest miejsce
dla  samorządu.  Bocznica  kolejowa  ze  stacji  kolejowej  w  Radziwiu  do  portów została
wybudowana w latach 20. XX wieku. Obsługiwała porty,  stocznię i  elewator zbożowy.
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Elewator do dziś ma możliwość przeładunku zboża z samochodów, wagonów i barek. Jest
intermodalny. Mamy problem w ogóle w Płocku z TIR-ami. „Stop tirom” hasło. Miasto
może i chyba powinno zadbać o kolejową część intermodalnego węzła. Miasto może i
powinno  zadbać  o  bocznicę  kolejową  do  stoczni  i  portu.  Tu  jest  ostatni  plan
zagospodarowania miasta Płocka. Niestety mój za słaby jest ten wyświetlacz. Chodzi o to,
chciałem  Państwu  pokazać,  tu  od  dołu  takim  łukiem  idzie  w  górę,  to  jest  bocznica
kolejowa. Chodzi o to, że w tym planie, który jest już, nie ma w tej chwili w Radziwiu
przynajmniej w tej części planu zagospodarowania, w tym poprzednim na którym urząd
się powołuje czasami, co jak co, główna linia kolejowa do Płocka miała być zlikwidowana,
wiecie, droga miała być, ale bocznicy na stocznię nie ruszono, jest. Ja mieszkam przy tej
bocznicy i wiem. Ostatni plan zagospodarowania – jak mówię - przewidywał główną linię
zlikwidować przez stary most. To się nie mieściło w głowie, żeby tereny przemysłowe,
porty i stocznię pozbawić kolei. Mieszkam przy tej bocznicy – jak powiedziałem - widzę
jego degradację. Ja poproszę o te pozostałe dwa slajdy tak od razu, raz po raz. Taki mój
apel  -  zadbajmy  o  ten  trzeci  element  węzła  intermodalnego.  Państwo  widzicie  jak
wygląda bocznica. Tak to jest, po prostu jak jest nieużywane, to tak się dzieje. Natomiast
jest to jakiś nasz dorobek płocki w ogóle, historyczny. Ja dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Markowi Krysztofiakowi. 
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Taka prośba, Panie Przewodniczący, że jeżeli
jesteśmy  w  jakimś  temacie,  to  żeby  zwracać  uwagę,  czy  ktoś  jeszcze  coś  chce
powiedzieć,  bo teraz  się  nie będę odnosił  do tego,  co mówił  Pan przed chwilą,  tylko
chciałbym jeszcze jedno zdanie w tym układzie do wcześniejszego tematu – Gimnazjum
nr 2. Bo tam jest jeszcze problem, Panie Prezydencie, tego typu, że – o ile pamiętam –
około roku było takie spotkanie, roku temu, było takie spotkanie w Sali Sejmowej, gdzie
właśnie Pan Prezydent Siemiątkowski mówił o ewentualnych zatrudnieniach nauczycieli w
innych placówkach, bo to się w dużej części stało, ale na część etatu i tylko na rok, więc
w tym roku te umowy roczne się będą kończyć. A więc problem pracowników Gimnazjum
nr 2 to nie tylko wygaszania w tym roku, ci którzy jeszcze tam pracują, tylko również ci,
którzy pracowali wcześniej, a mieli jakąś pomocną dłoń tylko na rok i w niepełnym etacie.
Ja chciałbym, żebyśmy też wzięli to pod uwagę i chciałbym otrzymać później taki wykaz
wszystkich pracowników w ciągu tych trzech lat jak to się ostatecznie zakończy.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 
Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka powiedział:  „Odpowiadając  Panu
Radnemu Krysztofiakowi – tak, będziemy to monitować. Będziemy to monitować i taką
informację  przygotujemy.  Natomiast  w  kontekście  wypowiedzi  Pana  Bogusława
Osieckiego – rzeczywiście w większości  tych przypadków i  przykładów to są one, tak
naprawdę ich adresatem nie jest samorząd a Rząd. My tam, gdzie możemy, wspieramy te
działania Rządu bądź Samorządu Województwa w przypadku linii kolejowej. Najtrudniej,
bym  tak  powiedział,  akurat  tutaj  trudno  dyskutować  dzisiaj  na  temat  tej  bocznicy
kolejowej,  co  mielibyśmy  zrobić.  Znaczy  jak  rozumiem część  mieszkańców  Radziwia
chciałaby,  żeby  tam  w  ogóle  była  droga,  a  nie  bocznica  kolejowa,  a  Pan  raczej
oczekiwałby, żeby ta bocznica była. Natomiast też raczej trudno w tym momencie, żeby
samorząd ją, nie wiem, utrzymywał, czy dbał o nią, skoro jest własnością dzisiaj PKP.
Mało  tego,  przykłady  firm,  które  zajmują  się  między  innymi  logistyką,  produkcją  i
logistyką  –  tutaj  przykładem  jest  chociażby  CNH  –  tam,  gdzie  tam  bocznica  jest
potrzebna i jest zasadna, to ją utrzymują, ta gdzie nie jest, to jej po prostu nie potrzeba.
Czy i na ile będzie ona, taka bocznica kolejowa, w kontekście tego węzła intermodalnego
o którym Pan powiedział, spinać tu akurat stocznię, ewentualnie transport odbywający się
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rzekami, co w przypadku Polski pewnie jest realne, ale to raczej odległa przyszłość, bo
żadna z tych wszystkich dróg, jak Pan doskonale wie, nie jest dzisiaj funkcjonalna, bo
drogi, rzeki w Polsce nie są uregulowane. Jest to pewnie kwestia przyszłości, nie lat, a
raczej  dziesięcioleci  i  potężnych  nakładów,  które  Państwo  Polskie,  ewentualnie  przy
wsparciu  Unii  Europejskiej,  musiałoby  ponieść.  Natomiast  na  pewno  zwłaszcza  w
przypadku kolei tutaj te nasze działania i współpraca z Marszałkiem Województwa idą w
dobrym  kierunku.  Chcemy  wykorzystać  środki  unijne  i  wspieramy  te  działania
Województwa  Mazowieckiego,  Zarządu  Województwa  Mazowieckiego,  zmierzające  do
budowy linii  kolejowej Płock – Modlin. Również cieszą nas zapowiedzi remontów drogi
kolejowej  Płock  –  Kutno.  Dziękuję.  […]  Przepraszam,  raz  jeszcze,  bo  jeśli  mogę  w
„Sprawach różnych” już.”
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Jesteśmy w
„Sprawach różnych”, proszę bardzo.” 
Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „To  ja  chciałbym
poinformować,  zgodnie  z §  9  uchwały  nr  572/XXX/04 Rady Miasta  Płocka z  dnia  28
września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
Prezydenta  Miasta  Płocka  w  spółkach  i  chciałbym  poinformować  o  wniesieniu
udziałów/akcji  do  następujących  spółek  prawa  handlowego:  Agencja  Rewitalizacji
Starówki  ARS  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością.  W wykonaniu  zarządzenia  nr
520/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie wniesienia
do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą  w  Płocku  wkładu  pieniężnego  z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału
zakładowego, uchwałą nr 3/ZW/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
z  dnia 21 kwietnia  2015 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
240.000,00  zł poprzez  ustanowienie  480 nowych  i  równych  udziałów  o  wartości
nominalnej 500,00 zł każdy, objętych przez Wspólnika Spółki – Gminę Płock. Udziały w
podwyższonym kapitale  zakładowym zostały  pokryte  w  całości  wkładem pieniężnym,
pochodzącym  ze  środków  zabezpieczonych  w  Budżecie  Miasta  Płocka  na  2015  rok:
zadanie  nr  11/WNW/I/G  Agencja  Rewitalizacji  Starówki  ARS  Spółka  z  o.o.,  z
przeznaczeniem  na  realizację  zadań  inwestycyjnych,  to  jest  wykonanie  parkingu  za
pomnikiem 13 Straconych oraz wykonanie toalety miejskiej ogólnodostępnej w rejonie
Starego Miasta. Dziękuję bardzo.”
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Szanowni  Państwo,  dwie  drobne  informacje  z  mojej  strony.  Przypominam
Państwu – za chwileczkę przekazuję Panu Sekretarzowi głos – przypominam Państwu, iż
30 kwietnia upływa termin składania oświadczeń majątkowych. Mam sygnał, że jeszcze
nie  wszyscy  Radni  złożyli  oświadczenia.  Bardzo  proszę  o  nieprzekroczenie  terminu.  I
jeszcze jedna informacja istotna. Jednym z obowiązków Radnego jest uczestniczenie od
czasu  do  czasu  w  poczcie  sztandarowym.  Ja  bym  bardzo  prosił,  żebyście  Państwo
traktowali prośby ze strony Pań z Biura Obsługi Rady Miasta poważnie w tym zakresie.
Rotacyjnie starajmy się, aby każdy z Radnych co jakiś czas, nie wiem, dwa, trzy razy w
kadencji w tym poczcie był. Bardzo proszę o poważne podejście do tego tematu. I jeszcze
jedna sprawa. Wczoraj wpłynęło do mnie pismo dosyć dziwne, można by powiedzieć,
natomiast  dziwne  o  tyle,  że  po  raz  pierwszy  z  takim  pismem  stykam  się  jako
Przewodniczący Rady Miasta. Zastanawialiśmy nawet się z Panem mecenasem, co z nim
zrobić,  ale  doszliśmy  do  wniosku,  że  chyba  najodpowiedniejszym  momentem będzie
odczytanie  tego pisma na dzisiejszej  sesji,  dlatego też  proszę o  to  Pana Sekretarza.
Podejrzewam,  że  za  chwileczkę  usłyszę  od  Państwa,  że  jest  to  być  może  próba
zastraszania Radnych.  Naprawdę nie są takie intencje,  a na pewno nie  moje.  Proszę
bardzo, Panie Sekretarzu.”
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Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Radnemu Tomaszowi Maliszewskiemu. 
Pan Radny Tomasz Maliszewski Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka powiedział: „Pismo
jest  z  Kancelarii  Adwokackiej  Adwokat  Halina  Rytczak,  skierowane  do  Pana  Artura
Jaroszewskiego  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Płocka.  Niniejszym  przedkładam  w
załączeniu udzielone mi przez Panią Agatę Pawską pełnomocnictwo do reprezentowania
jej przed wszelkimi władzami samorządowymi oraz przed sądami wszystkich instancji i
zwracam się w jej imieniu do Pana Przewodniczącego z wnioskiem o stosowną reakcję w
związku z tym, że na VI sesji Rady Miasta Płocka, która odbyła się 31 marca 2015 r.,
radna Wioletta Kulpa, publicznie naruszyła jej cześć słowami zawartymi w retorycznym
pytaniu  skierowanym do  uczestniczących  w  tej  sesji  władz  Płockiego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej  Sp.  z  o.o.  w Płocku o treści:  „Dlaczego Państwo powołaliście  na szefową
pielęgniarek  oddziału  rehabilitacji  i  ortopedii  panią,  która  ma  prawomocny  wyrok  za
mobbing? To jest osoba, która teraz będzie kierowała tym personelem. Czy ci pracownicy
będą się dobrze czuli i dobrze wykonywali swoje obowiązki?” Przytoczone słowa mimo
niewymienienia  nazwiska  Pani  Agaty  Pawskiej  zawierały  treści  nieprawdziwe  i
jednoznacznie  zmierzały  do  publicznego  zdyskredytowania  jej  jako  osoby,  której
kierownictwo Spółki  powierzyło  pełnienie  obowiązków Naczelnej  Pielęgniarki.  Pełnienie
obowiązków na tym stanowisku, związanych między innymi z zapewnieniem sprawnej
opieki  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  i  jego  środowiskiem  oraz  koordynowaniem
świadczeń  pielęgniarskich  z  innymi  przedstawicielami  zawodów  medycznych  i  innymi
komórkami organizacyjnymi Zakładu, a także instytucjami lokalnymi, wymaga dla swej
skuteczności odpowiednio szerokiego zaufania zawodowego i społecznego. Przytoczone
słowa  radnej  wypowiedziane  publicznie  są  nieprawdziwe,  o  czym świadczy  załączona
informacja  o  Pani  Agacie  Pawskiej  z  dnia  16 kwietnia  2015 r.,  uzyskana przez  nią  z
Krajowego Rejestru Karnego, z której wynika, że jest ona osobą niekaraną. „Wyrok za
mobbing” w potocznym rozumieniu może oznaczać odpowiedzialność karną z art. 218 §
1a, § 2 lub § 3 KK albo odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego
traktowania w zatrudnieniu opartą na art. 183b. Pani Agata Pawska nie tylko nigdy nie
była  karana,  w  tym za  jakiekolwiek  czyny  polegające  na  złośliwym lub  uporczywym
naruszaniu praw pracowniczych, lecz także nigdy nie występowała przed Sądem Pracy
jako pozwana, bowiem nigdy nie posiadała przymiotu pracodawcy. Stawiane przez radną
Wiolettę Kulpę zarzuty nie tylko są nieprawdziwe, lecz posiadają dodatkowo szczególne
zabarwienie,  ukierunkowane  na  podważanie  dobrego  imienia  Pani  Agaty  Pawskiej
zarówno wobec radnych, jak i jej przełożonych, a także zdeprecjonowanie jej osoby w
opinii społecznej w celu podważenie zaufania koniecznego do właściwego wykonywania
ciążących  na  niej  obowiązków  zawodowych.  Podobne  czyny  podlegają  ściganiu  na
podstawie art. 212 § 1 KK. Przekazując na ręce Pana Przewodniczącego niniejsze pismo
wnoszę o publiczne odczytanie jego treści na kolejnej sesji Rady Miejskiej w obecności
radnej  Wioletty  Kulpy  z  równoczesnym  wezwaniem  skierowanym  do  tej  radnej  do
przeproszenia  pokrzywdzonej  w  takim  samym  trybie,  w  jakim  naruszenie  jej  dóbr
osobistych nastąpiło, a więc przez publiczne wystąpienie na najbliższej sesji Rady Miasta
Płocka  z  oświadczeniem o  następującej  treści:  „Przepraszam Panią  Agatę  Pawską  za
nieprawdziwą wypowiedź wygłoszoną przeze mnie na VI sesji Rady Miejskiej w Płocku w
dniu  31  marca  2015  r.,  skierowaną  do  jej  przełożonych  oraz  do  radnych,  w  której
zarzuciłam  powołanie  wymienionej  na  szefową  pielęgniarek  oddziału  rehabilitacji  i
ortopedii  jako  osoby,  która  ma prawomocny  wyrok za  mobbing”.  Niniejsze  wezwanie
znajduje  podstawę prawną w treści  art.  23 § 1 KC. W sytuacji  braku reakcji  radnej
Wioletty Kulpy na jego treść Pani Agata Pawska zamierza podjąć dalsze stosowne kroki
prawne. I w załączeniu jest pełnomocnictwo i informacja z KRK. Dziękuję.” (załącznik nr
35 do niniejszego protokołu)
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Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie. 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, po pierwsze, poproszę
kserokopię  tego  pisma,  a  po  drugie  poproszę  o  spotkanie  z  Panią,  która  została,  z
powodu której został właśnie wytoczony proces o mobbing. Zgłoszę się do Pana z tą
pracownicą.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Na pewno to jest
do  mnie  prośba,  żebym zorganizował  to  spotkanie?  Mówiąc  szczerze,  kompletnie  nie
znam tej Pani, ale postaram się to spotkanie zorganizować, dobrze.”
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie. 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, ponieważ pismo zostało
adresowane  do  Pana,  w  związku  z  tym  kieruję  to  pytanie  do  Pana.  Jeśli  Pan  jest
zobowiązany  do  tego,  żeby  przeczytać  to  publicznie,  a  ja  znam  pracownicę,  która
konkretnie wytoczyła tej Pani proces o mobbing, to wydaje mi się za zasadne.” 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale chciałaby Pani
doprowadzić do spotkania przy udziale obydwu Pań, tak rozumiem, nie tylko Pani, ale
tych dwóch Pań.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Nie, ja mówię o Panu, Panie Przewodniczący,
jeśli Pan nie wierzy moim słowom.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Nie, Pani Radna,
tu nie chodzi o to, czy ja w to wierzę, czy nie. Ta sprawa jest, według mnie, już na takim
etapie, że to nie my radni będziemy rozstrzygać kto komu tam wierzy. Jeżeli na pewnym
etapie strony utrzymują sprzeczne stanowiska w pewnych kwestiach, to na pewno nie
Rada Miasta rozstrzyga tego typu problemy. Natomiast, jeżeli Pani będzie chciała po raz
jeszcze spokojnym przeczytaniu, zapoznaniu się z tym pismem, żebym takie spotkanie
zorganizował,  na pewno nie będę uchylał się od tego. Szanowni Państwo, wiem że w
„Sprawach różnych” jeszcze Pan Sekretarz chciał zabrać głos. Proszę bardzo.”
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Krzysztofowi Krakowskiemu Sekretarzowi Miasta Płocka. 
Pan  Krzysztof  Krakowski Sekretarz  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!
Panie Prezydencie! Państwo Radni! Wysoka Rado! Przepraszam, ale mam lekką tremę, bo
po raz pierwszy z tego miejsca do Państwa mówię. Od miesiąca mam zaszczyt pełnić
funkcję  sekretarza  gminy  -  Sekretarza  Miasta  Płocka  i  celem,  jaki  sobie  postawiłem
przychodząc  tu  do  pracy  i  podejmując  to  wyzwanie,  jest  przede  wszystkim poprawa
efektywności  funkcjonowania  struktur  urzędu  i  chciałbym,  aby  stale  wzrastał  poziom
zadowolenia, poziom satysfakcji z pracy tego urzędu i tej organizacji, nie tylko po stronie
pracowników w niej zatrudnionych, ale także po stronie naszych klientów, dzięki którym
pracujemy i dla których pracujemy, i jak również chciałbym, aby ten poziom satysfakcji
rósł,  czy  był  dosyć  dobrze  budowany i  trwale,  na  trwałych fundamentach u Państwa
Radnych. I po miesiącu tej pracy pojawiają się pierwsze jakby problemy, czy pierwsze
schody.  Drodzy  Państwo,  jako  osoba  odpowiedzialna  za  reakcję,  czy  odpowiedź  na
składane przez was interpelacje, zauważyłem pewien problem i wybaczcie mi śmiałość, że
się z wami tym problemem podzielę. Może on wynika z tego, że mam dosyć krótki staż
pracy na stanowisku i czasami reaguję zbyt żywiołowo, albo chciałbym bardzo zmienić
otoczenie i świat.  Nie zawsze to się udaje. Natomiast, Szanowni Państwo, po analizie
interpelacji złożonych w tym roku, w pierwszym kwartale tego roku, po zestawieniu tego
z treścią Statutu naszej Gminy, konkretnie z § 20 ust. 3 podpunkt 1), mam nieodparte
wrażenie, że niekiedy te interpelacje wcale nie pełnią takiej roli jaka była założona w
treści tego Statutu. Ja odczytam Państwu ten podpunkt 1), gdzie jest napisane – i to
Państwo zdecydowaliście  o  kształcie  tego  Statutu  – jest  napisane,  że  interpelacja  to

75



stwierdzenie  konieczności  rozwiązania  problemu  i  żądanie  zajęcia  stanowiska  przez
właściwy organ. Interpelacja powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego oraz
wynikające zeń pytania. Dalej w podpunkcie 2) mamy napisane, że mamy na odpowiedź
14 dni.  Ktoś  by powiedział:  i  długo,  i  niedługo,  nieważne,  ale  jeszcze dodatkowo do
Statutu jako załącznik nr 16 jest coś takiego jak druk interpelacji, czy może przykład jak
ta interpelacja powinna wyglądać. Szanowni Państwo, nie chciałbym, abyście się na mnie
obrazili,  jak również nie chciałbym, abyście mnie  źle zrozumieli,  ale niekiedy z treści
interpelacji nie wynika ten problem, o który pytacie i to stanowi bardzo duży problem dla
urzędników, dla osób podległych Panu Prezydentowi, czy w tej chwili podległych kadrowo
mnie,  bo  niekiedy  mam wrażenie,  że  można  by  było  taką  sprawę  w zupełnie  innej
formule,  też  dostępnej,  na  przykład  dostępu  do  informacji  publicznej,  na  podstawie
ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku, czy też na podstawie zapisów
naszego Statutu, czy też zarządzenia Pana Prezydenta z 2012 roku, można by było taką
sprawę  załatwić.  I  bardzo  bym  prosił,  żebyście  Państwo,  zarówno  mnie,  jak  i
pracownikom tego urzędu dali szansę, bo my bardzo chcemy, cała ta grupa ludzi i ja, i
myślę Pan Prezydent, bardzo chcemy Państwu umożliwić jak szersze poznanie aspektów
różnych działalności tej gminy, żebyście mogli się z nimi zapoznać, żebyście mogli podjąć
prawidłowe  decyzje.  Ale  prosiłbym też,  abyście  dali  nam szansę  odpowiedzi,  bo  my
niejednokrotnie doszukujemy się w tych interpelacjach problemów, które Państwo chcecie
rozwiązać,  a  oprócz  –  na  przykład  –  dosyć  dużej  ilości  danych  statystycznych  tych
problemów  tam  nie  znajdujemy.  Być  może  my  tego  nie  czytamy  uważnie,  czy  nie
czytamy tak jak Państwo byście chcieli. Natomiast, tak jak mówię, przepraszam jeszcze
raz za śmiałość, ale uważam, że żebyśmy mogli  wspólnie dobrze pracować dla dobra
płocczan, to powinniście Państwo dać szansę urzędnikom. Ja nie chciałbym, bo tutaj się
pojawiają  dyskusje,  dzisiejsza  dyskusja  na  temat  zakupu  tego  budynku,  kwestia
zwiększania  kadry  urzędniczej  –  proszę Państwa,  fakty  mówią  same za  siebie,  przez
niepełne cztery miesiące, bo do 24 kwietnia 2015 roku, Państwo Radni złożyliście 395
interpelacji.  Super,  ja  bardzo Państwa za to  cenię,  także nie  jako urzędnik,  ale  jako
wyborca.  Ale  te  395  interpelacji  musi  znaleźć  odpowiedź  zgodnie  z  procedurami
przewidzianymi  w  przepisach  prawa,  zarówno  prawa  lokalnego,  jak  i  powszechnie
obowiązującego. Mam nadzieję, że uda mi się w ciągu najbliższych kilku tygodni dokonać
pomiaru czasu poświęconego przez urzędników na odpowiedzi na interpelacje. Nie chcę,
żebyście Państwo mnie źle zrozumieli  -  każdą informację  macie mieć dostępną – ale
zastanówcie się, czy interpelacja zgodnie z brzmieniem Statutu, dzisiejszym brzmieniem
Statutu,  jest  najlepszym  ku  temu  instrumentem,  bo  może  uzyskanie  informacji
publicznej,  gdzie - ja też będę bronił jakby swojej pracy i swoich pracowników - gdzie
jeżeli  ta  interpelacja  obejmuje  kilka  lat  wstecz,  a  nie  jest  rozwiązaniem  jakiegoś
problemu,  to  my  tam po  prostu  mamy więcej  czasu  i  nie  musimy  jakby  walczyć  z
czasem, nie musimy się narażać na to, że Państwu odpowiemy źle, nieprecyzyjnie, czy w
jakikolwiek  inny sposób naruszymy Państwa prawo do uzyskania informacji.  Ja  w tej
sprawie rozmawiałem z niektórymi Radnymi wykorzystując to, że znamy się prywatnie,
natomiast chciałbym, żeby te sytuacje nie miały miejsca. I bardzo bym prosił, jeszcze raz
przepraszając Państwa i prosząc o wybaczenie tej śmiałości, bardzo bym Państwa prosił,
abyście dawali  nam tą szansę, abyście w tych interpelacjach rzeczywiście wskazywali
problem, który musimy załatwić. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, bo ona mi tak teraz
przyszła do głowy. Myślę, że Państwo doskonale wiecie o tym, że jeżeli  Radny składa
interpelację, to też jest sygnał dla Pana Prezydenta, dla jego Zastępców, dla Sekretarza,
czy dla Skarbnika, że gdzieś być może jest problem i  niejednokrotnie jest też tak – i
Państwo też dobrze o tym wiecie – że interpelacja jest takim zaczynem, który później
powoduje, że my jesteśmy w stanie jako urzędnicy z jakimś problemem walczyć. Bardzo
Państwa o to proszę i bardzo dziękuję za udzielony mi głos.”
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Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Joannie Olejnik. 
Pani Radna Joanna Olejnik powiedziała: „Panie Sekretarzu, w pełni popieram to, co Pan
dzisiaj powiedział. Powiem szczere, że czasami interpelacje są takie, że ja wystarczy, że
zadzwonię  albo  zadam  pytanie  odpowiedniemu  urzędnikowi  podczas  sesji.  Także
rzeczywiście w ostatnich latach doszło do tego, że z interpelacji robi się szopki. Z drugiej
strony  powiem  szczerze,  że  też  z  punktu  widzenia  pracownika  i  z  punktu  widzenia
urzędnika  jak  dzisiaj  sobie  pomyślałam,  że  osoba  albo  kilka  osób  będzie  musiało
zajmować  się  Borowiczkami  i  szukając  danych  od  90.  roku  jakie  były  poczynione
inwestycje, to po prostu naprawdę od razu sobie pomyślałam jak Państwu współczuję.
Dziękuję.”
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie. 
Pani  Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała:  „Po pierwsze,  Panie Sekretarzu,  jeśli  nawet
wnioskujemy o pewne dane statystyczne, to wcale nie oznacza, że pytamy się od tak, bo
mamy takie widzimisię, tylko te dane statystyczne, nawet jeśli chodzi o zbitkę pewnych
danych z kilku lat, nasuwają pewne wnioski. Dopóki nie mam tych danych, tak samo jak
w przypadku tych pracowników na stanowiskach nieurzędniczych, dopóki nie mam tych
danych  nie  jestem w  stanie  wysnuć  wniosków,  bo  może  Pan  później  mi  zarzuć,  że
nadużywam coś, że oszczercze słowa mówię, że nie powinnam tak wyrażać się. Dopóki
nie mam tych danych, nie jestem w stanie tego mówić. Dopóki mam pewne dane, mogę
wysnuć pewne wnioski. I proszę mi wybaczyć, ale w moim przekonaniu nie jest Pan od
tego,  żeby  nam  tu  mówić,  co  mamy  pisać,  a  czego  mamy  nie  pisać,  bo  my
reprezentujemy mieszkańców, nie jesteśmy na etacie urzędniczym, nie mamy umowy
związanej  z  Panem  Prezydentem,  tylko  jesteśmy  reprezentantami  mieszkańców,
najczęściej kilku osiedli.  I  tak na dobrą sprawę ja często mówię tak – trudno mi się
ograniczać do pracy na kilku osiedlach, bo jeśli zwraca się do mnie mieszkaniec, który
akurat nie jest w moim okręgu wyborczym, to trudno mu odmówić współpracy i pomocy.
Więc tak na dobrą sprawę reprezentujemy wszystkich mieszkańców na terenie miasta
Płocka. Natomiast podam Panu, Panie Sekretarzu, bardzo dobry przykład osoby, która
pisała bardzo dużo interpelacji i na przykład, dlaczego wisi flaga Unii Europejskiej przed
Ratuszem. To był Pan Prezydent obecny Nowakowski, który przodował w interpelacjach.
Więc  wydaje  mi  się,  że  idziemy  dobrym krokiem jakby  naśladując  Pana  Prezydenta
Nowakowskiego, obecnego. I wie Pan co, kultura i nasza dyskusja w stosunku do tego, co
było kiedyś a co jest teraz różni się tym, że wcześniej nie było takich sytuacji, że nie było
sytuacji zastraszania, że nie było sytuacji, że radny nie może wyrazić, zadać pytania, bo
zaraz biegną do mównicy przewodniczący rady nadzorczej, czy tam wiceprezes, żeby nie
było,  że  znowu  źle  coś  powiedziałam,  że  radny  nie  może  powiedzieć  coś,  co  jest
zgodnego  z  prawdą,  bo  faktycznie  sprawa  w  sądzie  miała  miejsce.  I  trochę  mnie
zastanawia, taka refleksja w roku 25-lecia samorządności – w którą stronę my idziemy,
do, nie wiem, zamykania nam ust opozycji? Bo wie Pan, bo inna jest sytuacja Radnego,
tak jak Pani Radna Olejnik klaszcze sobie, inna jest sytuacja Radnego, który jest w opcji
rządzącej – jak idzie do urzędnika, to urzędnik staje na baczność, inna jest sytuacja w
przypadku opozycyjnego. I ja nie dziwię się trochę tym pracownikom, bo po prostu się
boją  o  swoje  miejsca  pracy.  Jeśli  Pan Prezydent  zobaczyłby,  że  często  przebywam u
urzędnika X albo Y, by się tego urzędnika zapytał: a co ta Pani tam robi, dlaczego się pyta
o  coś?  Także  proszę  się  też  wczuć  w  rolę  urzędników,  jak  to  wygląda.  I  jeszcze
dementuję,  że  Pan  Sekretarz  ze  mną  nie  rozmawiał  w  tej  sprawie,  jeśli  chodzi  o
interpelacje, żeby nie było, że rozmawiał, bo Pan powiedział, że rozmawiał Pan z kilkoma
Radnymi. Ze mną Pan nie rozmawiał. Czyli dementuję to, że ze mną w tej sprawie nikt
nie rozmawiał. Więc proszę też się postawić w sytuacji pracowników urzędu, którzy tak
naprawdę walczą o swoje miejsca pracy. Ja kiedyś spotkałam się z sytuacją, że niestety
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urzędnik nie był w stanie mi odpowiedzieć na udzielone pytanie, bo stwierdził, że się boi.
Więc nie starajmy się tak naprawdę iść w tą retorykę, bo wydaje mi się, że troszeczkę
zabrnęliście  Państwo  za  daleko.  Nie  powinno  się  tak  postępować.  I  jeszcze  jedno  –
zapewniam  Państwa,  że  żadne  słowa  krytyki  na  tej  sali  -  nie  przez  mieszkańców
wypowiedziane, ale przez Radnych, przez Prezydentów - nie zniechęcą mnie do dalszej
działalności na rzecz mieszkańców i tego miasta. Dziękuję.”        
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Marcinowi Flakiewiczowi. 
Pan  Radny  Marcin  Flakiewicz  powiedział:  „Szanowni  Państwo!  Panie  Sekretarzu,  ja
bardzo dziękuję za to dzisiejsze wystąpienie. Pan mówi, że Radni składają w ostatnim
okresie czasu, od miesiąca, bardzo dużo interpelacji. Cóż, na pewno jest to jakaś nowa
jakość, nowa Rada, ale muszę powiedzieć, że Pana dzisiaj  pierwsze wystąpienie i dla
mnie też Pan tutaj reprezentuje nową jakość, bo ja sobie nie przypominam, żeby Pani,
Pana poprzedniczka chyba kiedykolwiek z mównicy wystąpiła.  A więc też Pan już ma
100% frekwencję w górę. Więc to tak. Jeżeli chodzi o interpelacje, to mnie się wydaje, że
co zapisane, zapisane, interpelacja to jest to przede wszystkim kontrola i interwencja.
Można  podejmować  interwencje  w  różnych  niebezpiecznych  tematach.  Można
proponować pomysły, tak jak dzisiaj na przykład tutaj patrząc kolega Radny Maliszewski
zaproponował pewnie rozwiązanie – chodzi o Aleję Sportu, na przykład. Ale można także
kontrole.  Jeżeli  chodzi  o  kontrole,  ja  sobie  nie  wyobrażam,  bo  tutaj  też  czuję  się
wywołany do tablicy, bo piszę te interpelacje, w przeciągu lat jak się kształtowały na
przykład wydatki Urzędu Miasta. Radny ma prawo pytać, kontrolować wydatki na dany
cel, jak to było w roku 2010, 2011, 2012. Chociaż staram się za ostatnie na przykład 2
lata.  Pan powiedział,  że  czasami czasowo jest  zbyt  krótki  okres.  Nie raz otrzymałem
odpowiedź:  z  uwagi  na  krótki  okres  czasu  odpowiedź  będzie  przedstawiona  w
późniejszym terminie. Jest to jakieś wyjście. Nie zgodzę się do końca, żebyście Państwo,
ja bym prosił, żebyście Państwo, czy Pan, czy inni, analizowali, nie do końca starali się
analizować interpelacje, aczkolwiek odpowiadali na konkretne pytania, ponieważ czasami
jest tak, ja ostatnio złożyłem takie interpelacje, zadaję konkretne pytanie i Pan się tego
celu mojego jeszcze nie dopatrzy, a powiem Panu dlaczego. Bo dzisiaj padła odpowiedź
na tej sali – Pani Radna Kulpa, Pan Radny Krysztofiak po raz kolejny musieli zadać to
samo  pytanie,  chociażby  w  sprawie  POKiS,  Zastępcy  Dyrektora,  bo  nie  uzyskali
konkretnej odpowiedzi. Proszę zobaczyć, ile Radny – na przykład ja – składał tą samą
interpelację,  bo  zadaję  pytania,  zadaję  pięć  pytań,  dostaję  jedną  odpowiedź.  Znowu
zadaję. Ile razy się boksujemy? Niech Pan na to zwróci, bo tu jest strata czasu. Dlatego
ja zadałem ostatnio konkretne jedno pytanie, bo czasami mam wrażenie, że potencjał
pytań  nie  równa  się  potencjałowi  odpowiedzi,  i  staram  się  krok  po  kroku  temat
analizować. A to, że czasami nie widać sensu, tak jakby chociaż ostatnio zapytałem się o
wypadkowość na przejściach dla  pieszych,  czy na skrzyżowaniach po to,  żebyście  mi
Państwo dali informację, gdzie były potrącenia, gdzie były wypadki i  po to, żebym te
skrzyżowania  sam przeanalizował,  bo  ja  nie  traktuję  odpowiedzi  na  interpelacje  jako
temat zamknięty. Ja odpowiedź na interpelację analizuję. Dlatego mnie się wydaje, że
większym problemem jest to, że Radni nie uzyskują konkretnych odpowiedzi. Nie wiem
czym to jest spowodowane – czy niechęcią odpowiedzi, czy być może tym, że… nie chcę
już naprawdę mówić, że potencjał pytań jest zbyt duży, ale proszę na to zwrócić uwagę.
Nie będziemy się wówczas boksowali dłuższy okres czasu, wymieniając się tym samym
zapytaniem. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Grzegorzowi Lewickiemu. 
Pan Radny Grzegorz Lewicki powiedział: „Nie jest moją intencją ocena zasadności, czy
niezasadności interpelacji, ale wydaje mi się, że od pewnego czasu pokutuje tu w mieście

78



Płocku dziwna zasada – zasada, że jakość pracy Radnego ocenia się po ilości złożonych
interpelacji. Kto to, w jaki sposób - tak powiem – lansuje, to Państwo wiecie. Ja podam
taki przykład. Zobaczcie Państwo w biuletynie ile interpelacji zadają Radni Rady Miasta
Gdańska. Jak zobaczycie na ilość interpelacji w stosunku do Płocka, to używając naszego
kryterium trzeba by powiedzieć, że tam są potworne lenie, bo oni zadają pięć, osiem,
dziesięć interpelacji, a nie dwieście jak my. I stąd się bierze po części – ja nie neguję
zasadności interpelacji – ale stąd się bierze ta ilość pisanych interpelacji, bo każdy chce
zaistnieć. A potem prasa napisze – ten Radny to złożył pięć interpelacji, to jest leń, a ten
złożył sto pięćdziesiąt pięć, to jest dobry, prawda. I to jest kryterium oceny. Mnie się
wydaje, że to jest jedna z przyczyn, która tu w tym mieście pokutuje. Dziękuję.”
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Darii Domosławskiej.  
Pani  Radna  Daria  Domosławska  powiedziała:  „Ja  również  dziękuję  za  poruszenie
tematu interpelacji. Powiem kilka słów od siebie, ponieważ mi jako nowej radnej wiele
czasu  zajmowało  znajdowanie  konkretnych  tematów  poruszanych  już  w  poprzednich
latach  poprzez  Radnych.  Taka  moja  sugestia.  Nie  wiem,  czy  nie  rozsądnym  byłoby
wprowadzenie  do  wzoru  interpelacji  haseł  kluczowych,  które  klasyfikowałyby  daną
interpelację  chociażby  pod  kątem  danego  osiedla,  bądź  też  kategorii  interpelacji
ogólnomiejskich, i stworzenie banku haseł kluczowych, chociażby podzieliwszy tematykę
na hasła: zdrowie, społeczeństwo, czy też bezpieczeństwo. Myślę, że to ułatwiłoby nam
poruszanie się po temacie poprzednio poruszanych interpelacji. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Marcinowi Flakiewiczowi. 
Pan Radny  Marcin Flakiewicz  powiedział: „Dziękuję bardzo, bo to jest bardzo cenna
uwaga  Pani  Darii,  żeby  może  jednak  jakoś  hasłowo  to  dzielić,  aczkolwiek  są  pewne
elementy  pozwalające  wyszukiwać  tą  interpelację.  Ale  na  przykład,  żeby  było  jakieś
hasło, że interpelacja dotyczy zdrowia, bezpieczeństwa, na przykład, i tak dalej. Chociaż i
tak weryfikacji podlegają, gdzie kierować. Jednakże jeszcze jest jednak uwaga. Nie wiem,
a może to niech Radni ukręcą bat na siebie, bo jak Pan Sekretarz by zobaczył, że Radny
się  znowuż  pyta  o  samo  o  co  się  pytał  na  przykład  inny  Radny  miesiąc  temu,  to
wprowadzi się embargo na przykład nie miesiąc dla tego Radnego, żeby nie mógł pisać
innych interpelacji. Bo wielokrotnie jak czytam interpelacje innych Radnych – na pewno
też tak kiedyś mi się zdarzyło coś powtórzyć – czytam, że to już było, a odpowiedź jest
dokładnie taka sama, bo cóż na przykład w przeciągu pół roku, czy dwóch miesięcy uda
się tutaj dokonać. Ja na przykład cenię sobie i sam w poprzedniej kadencji też miałem
taką możliwość, że jeżeli temat występował i zainteresowanie tym tematem było przez
kilku Radnych, że miałem okazję złożyć interpelację w imieniu, znaczy złożyliśmy w kilku
Radnych interpelację i myślę, że to wtedy nie ma problemu, żeby każdy przez każdego
pisał. Może w ten sposób, Panie Sekretarzu, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę też na te
odpowiedzi, żeby były kompletne, konkretne i na dane pytanie. Dziękuję.”
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  przekazał  głos  Panu
Krzysztofowi Krakowskiemu Sekretarzowi Miasta Płocka. 
Pan Krzysztof Krakowski Sekretarz Miasta Płocka powiedział: „Ja może, żeby zakończyć
tą dyskusję. Szanowni Państwo – już tu z miejsca – bardzo dziękuję wszystkim za te
uwagi, bo to też jakby rozszerza problem. Panią Radną chciałbym przeprosić, jeżeli Pani
Radna  uznała,  że  moje  wystąpienie,  nie  wiem,  było  zbyt  bezczelne  albo  miało  w
jakikolwiek sposób sterować tym, co się będzie działo w Radzie. Zupełnie nie miałem
takiej  intencji.  Natomiast  myślę,  Pani  Radna,  że  jak  byśmy  tak  solidnie  usiedli  i
porozmawiali  o  roli  interpelacji,  to  jednak  okazałoby  się  –  i  to  też  do  Pana Marcina
Flakiewicza taki mój wniosek – okazałoby się, że jednak w trybie informacji publicznej
jesteście  Państwo  w  stanie  takie  same  informacje  pozyskać.  Nie  trzeba  stać  nad
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urzędnikiem.  Nikt  tego  urzędnika  nie  musi  zastraszać.  Bo  przypominam,  że  każde
postępowanie, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, powinno się toczyć
w formie pisemnej. Więc tyle samo czasu w moim przekonaniu – być może jestem w
błędzie  –  zajmie  Państwu  wypisanie  druku  interpelacji,  co  wypisanie  druku  o
udostępnienie informacji publicznej. Bardzo dziękuję za te wnioski. Tu rzeczywiście jest
pewnym problemem ten brak precyzji w odpowiedzi na pytania i Panu Radnemu dziękuję
za poruszenie tej kwestii. Mogę tylko tyle powiedzieć, że zrobię co tylko w mojej mocy,
żebyście Państwo tą informację dostawali kompletną i na czas. Ta kwestia przekraczania
terminu - oczywiście my możemy przedłużać terminy odpowiedzi na interpelacje, tylko
proszę Państwa też chyba nie chodzi o to, żebyśmy doprowadzali do tego, że urzędnik ma
obchodzić prawo, czy wykorzystywać jakieś modele awaryjne w tym prawie, bo to do
niczego nas nie doprowadzi, ani przejrzystości, ani szybkości to nam tutaj nie spowoduje.
Bardzo Państwa jeszcze raz proszę i dziękuję za te głosy, ale bardzo Państwa też proszę o
to,  abyście  formułując  te  swoje  wnioski  w  interpelacjach,  czy  w  trybie  zapytania  o
udzielenie informacji publicznej, mieli także na względzie szanse czasowe, terminowe z
jakimi my się musimy borykać, żeby Państwu tej odpowiedzi udzielić. Jestem do Państwa
dyspozycji także poza formalnymi sposobami udzielania informacji, na tyle, na ile będę
mógł. Dziękuję bardzo.”
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Barbarze Smardzewskiej-Czmiel.  
Pani  Radna  Barbara  Smardzewska-Czmiel  powiedziała:  „Dziękuję  bardzo,  Panie
Przewodniczący. Tak bardzo krótko. Nie, nie będę składać interpelacji. Tak bardzo krótko
pozwolę sobie tylko spuentować. Interpelacja ma określoną funkcję. Spełnia określoną
rolę. To nie tylko tworzenie statystyki. Przynajmniej ja do tego podchodzę w taki sposób
bardzo  merytoryczny.  Nie  tworzę  statystyki,  tylko  przekazuję  pewien  problem.
Interpelacja jest instrumentem do pokazania pewnego problemu i oczekiwania na sposób
rozwiązania  tego  problemu  lub  wskazania  drogi  rozwiązania  tego  problemu.  Często
interpelacje  – i  na pewno Państwo Radni  się z  tym zgodzą – są naszego autorstwa,
prawda,  my  widzimy  problem  i  go  przekazujemy,  natomiast  część  interpelacji  jest
zbudowane  na  podstawie  przekazu  przez  naszych  mieszkańców,  wyborców.  I  fakt
złożenia  interpelacji  na  piśmie  i  odpowiedzi  udzielonej  przez  Ratusz  na  piśmie,  i
umieszczenie  tych  dokumentów,  w sensie  dokumentów,  bo  to  należy  traktować  jako
dokument,  na  BIP,  czyli  miejscu  ogólnodostępnym,  jest  źródłem  wiedzy  dla  tego
mieszkańca, czy osoby zgłaszającej problem, żeby przekazać w postaci interpelacji, że
my żeśmy tego nie zbagatelizowali. I oni mają dostęp, nie zawsze, niekoniecznie do nas,
żebyśmy porozmawiali na temat, czy żeśmy złożyli  interpelację i jaka jest odpowiedź,
zajrzą na BIP i sobie zorientują się, czy my żeśmy przekazali problem i jaki jest jego
sposób rozwiązania i co na to adresaci tej interpelacji, czyli Pan Prezydent i otoczenie,
czyli urzędnicy. To tylko tyle. Ja w taki sposób podchodzę do interpelacji i sądzę, że chyba
troszeczkę przerost formy nad treścią tutaj wokół tego się pojawił. Dziękuję bardzo.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „dziękuję bardzo.
Szanowni  Państwo czy w „Sprawach różnych” ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Dziękuję.”

Ad. pkt 12

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady VII Sesji Rady
Miasta Płocka.
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Na tym protokół zakończono i podpisano.
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                                               Rady Miasta Płocka                  Rady Miasta Płocka
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