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

ODBYTEJ W DNIU 22 LISTOPADA 2018 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 10.05, a zakończyła o godz. 13.30.
Obrady Sesji są nagrywane.

Stan Radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecnych - 0
Osób zaproszonych - 158
Obecnych - 84
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Przejęcie  przez  Przewodniczącego  Rady  prowadzenia  sesji  od  Radnego

Seniora.
6. Ślubowanie nowo wybranego prezydenta miasta.
7. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Ad pkt 1

Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior otworzył obrady I Sesji Rady Miasta Płocka kadencji
2018-2023. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Powitał Państwa
Radnych, Prezydenta Miasta Płocka, parlamentarzystów, przedstawicieli służb mundurowych,
Przewodniczących  Rad  Mieszkańców  Osiedli,  Przewodniczących  Zarządów  Osiedli  Miasta
Płocka,  dyrektorów  i  prezesów  zakładów  budżetowych  i  spółek  gminnych,  dyrektorów
wydziałów urzędu miasta, przedstawicieli  mediów oraz wszystkich przybyłych na obrady.
Powitał także przedstawicieli urzędu miasta Żytomierza, ukraińskiego miasta partnerskiego
Płocka: Panią Tetianę Hryszczuk - Zastępcę Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów,
Pana  Oleksandra  Zabłotskiego  -  Zastępcę  Naczelnika  Zarządu  Budowlanych  Zasobów
Komunalnych,  Pana  Igora  Błażyjewskiego  –  Dyrektora  Departamentu  Rozwoju  Miasta  i
Gospodarki  Gruntami.  Wizyta  jest  związana  z  uczestnictwem  miasta  Płocka  i  miasta
Żytomierza  w  projekcie  prowadzonym  przez  Związek  Miasta  Polskich  i  Związek  Miast
Ukraińskich pt.  „Zarządzanie  miastem i  gminą miejsko–wiejską w modelu partnerstwa i
współpracy  -  adaptacja  do  uwarunkowań ukraińskich.”  Projekt  jest  współfinansowany w
ramach programu polskiej  współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Poinformował,  że  przedstawiciele  Ukrainy  przyjeżdżali  już  wielokrotnie  do  Płocka.  W
październiku  gościliśmy  trzy  miasta  z  obwodu  Żytomierskiego  podczas  Forum  PPP.
Przedstawiciele  Płocka  również  odwiedzili  Żytomierz,  gdzie  prezentowali  między  innymi
strategię zrównoważonego rozwoju miasta. Tym razem goście z Ukrainy przez cały tydzień
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mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem polskiego samorządu na przykładzie płockiego
ratusza  w ramach  tzw.  warsztatu  job shadowing.  Pan Radny  Senior  powiedział,  że  ma
nadzieję, że pobyt w Płocku to nie tylko praca i wymiana doświadczeń, ale również możliwość
zwiedzania miasta i poznania  jego niezwykłego uroku, a także że oprócz dodatkowej wiedzy
zostaną w sercach gości również ciepłe wspomnienia z pobytu w naszym mieście.         

Ad pkt 2  

Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior przeszedł do punktu: ślubowanie radnych. Wyjaśnił, że
ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wywoływani kolejno
radni  powstają  i  wypowiadają  słowo  „ślubuję”.  Poinformował,  że  ślubowanie  może  być
złożone  z  dodaniem  zdania:  „Tak  mi  dopomóż  Bóg”.  Poinformował,  że  odczyta  tekst
ślubowania i w związku z powyższym poprosił Państwa Radnych o powstanie, a najmłodszego
Radnego Pana Łukasza Chrobota poprosił  o wyczytywanie nazwisk Państwa Radnych do
złożenia ślubowania. 

Tekst ślubowania:  Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców.”

Pan Łukasz Chrobot odczytał nazwiska radnych do złożenia ślubowania. 

Ślubowanie złożyli radni:  

Andrzej  Aleksandrowicz 
Edward Bogdan
Leszek Brzeski 
Łukasz Mariusz Chrobot
Anna Derlukiewicz 
Daria Magdalena Domosławska 
Artur Robert Jaroszewski 
Jacek Jasion 
Teresa Kijek 
Tomasz Zdzisław Kolczyński 
Tomasz Kominek 
Tomasz Korga 
Iwona Krajewska 
Marek Krysztofiak
Piotr Kubera 
Wioletta Maria Kulpa 
Lech Jan Latarski 
Tomasz Maliszewski 
Adam Paweł Modliborski
Joanna Ewa Olejnik
Mariusz Pogonowski 
Jerzy Kazimierz Seweryniak
Roman Wiesław Siemiątkowski 
Małgorzata  Struzik 
Jacek Piotr Terebus 

Pan  Jerzy  Seweryniak  Radny  Senior  powiedział:  „Dziękuję  z  założenie  ślubowania.
Następny punkt porządku obrad. Pan Przewodniczący chciał zabrać głos. Bardzo proszę.”
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Ad pkt 3  

Pan  Radny  Artur  Jaroszewski  powiedział:  „Szanowni  Państwo!  Jesteśmy  w  punkcie
trzecim, czyli  ustalenie porządku obrad na dzisiejszą sesję. Chciałbym w tym momencie
złożyć wniosek dotyczący rozszerzenia dzisiejszej sesji o kilka oczywistych - wydaje nam się
wszystkim chyba - punktów, a mianowicie po punkcie 3 proponuję wprowadzenie punktu 3a:
wybór Komisji Uchwał i Wniosków, po punkcie 3 i 3a wprowadzić punkt 3b: wybór Komisji
Skrutacyjnej, po punkcie 6 wprowadzić punkt 6a: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka w kadencji 2018–2023, po punkcie 6 i 6a
wprowadzić punkt 6b: wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka – podjęcie uchwały,
po punkcie 6 i  6b wprowadzić punkt 6c: wybór Sekretarza Sesji  Rady Miasta Płocka –
podjęcie uchwały i po punkcie 6 i 6c wprowadzić punkt 6d: sprawy różne.”

Pan  Jerzy  Seweryniak  Radny  Senior  poddał  pod  głosowanie  wnioski  dotyczące
wprowadzenia zmian do porządku obrad (Pan Radny Łukasz Chrobot odczytywał nazwiska
radnych przy każdym z głosowań):

1. wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu: wybór Komisji
Uchwał i Wniosków 

Lp. imię i nazwisko wynik głosowania
imiennego

1 Andrzej Aleksandrowicz za

2 Edward Bogdan za

3 Leszek Brzeski za

4 Łukasz Mariusz Chrobot za

5 Anna Derlukiewicz za

6 Daria Magdalena Domosławska za

7 Artur Robert Jaroszewski za

8 Jacek Jasion za

9 Teresa Kijek za

10 Tomasz Zdzisław Kolczyński za

11 Tomasz Kominek za

12 Tomasz Korga za

13 Iwona Krajewska za

14 Marek Krysztofiak za

15 Piotr Kubera za

16 Wioletta Maria Kulpa za

17 Lech Jan Latarski za

18 Tomasz Maliszewski za

19 Adam Paweł Modliborski za

20 Joanna Ewa Olejnik za

21 Mariusz Pogonowski za

22 Jerzy Kazimierz Seweryniak za
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23 Roman Wiesław Siemiątkowski za

24 Małgorzata Struzik za

25 Jacek Piotr Terebus za
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Punkt: wybór Komisji Uchwał i Wniosków został wprowadzony do porządku obrad I Sesji
Rady Miasta Płocka. 

2. wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu:  wybór Komisji
Skrutacyjnej

Lp. imię i nazwisko wynik głosowania
imiennego

1 Andrzej Aleksandrowicz za

2 Edward Bogdan za

3 Leszek Brzeski za

4 Łukasz Mariusz Chrobot za

5 Anna Derlukiewicz za

6 Daria Magdalena Domosławska za

7 Artur Robert Jaroszewski za

8 Jacek Jasion za

9 Teresa Kijek za

10 Tomasz Zdzisław Kolczyński za

11 Tomasz Kominek za

12 Tomasz Korga za

13 Iwona Krajewska za

14 Marek Krysztofiak za

15 Piotr Kubera za

16 Wioletta Maria Kulpa za

17 Lech Jan Latarski za

18 Tomasz Maliszewski za

19 Adam Paweł Modliborski za

20 Joanna Ewa Olejnik za

21 Mariusz Pogonowski za

22 Jerzy Kazimierz Seweryniak za

23 Roman Wiesław Siemiątkowski za

24 Małgorzata Struzik za

25 Jacek Piotr Terebus za
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Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Punkt: wybór Komisji Skrutacyjnej został wprowadzony do porządku obrad I Sesji Rady
Miasta Płocka. 

3. wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały
w  sprawie  ustalenia  liczby  Wiceprzewodniczących  Rady  Miasta  Płocka  w
kadencji 2018-2023

Lp. imię i nazwisko wynik głosowania
imiennego

1 Andrzej Aleksandrowicz za

2 Edward Bogdan za

3 Leszek Brzeski za

4 Łukasz Mariusz Chrobot za

5 Anna Derlukiewicz za

6 Daria Magdalena Domosławska za

7 Artur Robert Jaroszewski za

8 Jacek Jasion za

9 Teresa Kijek za

10 Tomasz Zdzisław Kolczyński za

11 Tomasz Kominek za

12 Tomasz Korga za

13 Iwona Krajewska za

14 Marek Krysztofiak za

15 Piotr Kubera za

16 Wioletta Maria Kulpa za

17 Lech Jan Latarski za

18 Tomasz Maliszewski za

19 Adam Paweł Modliborski za

20 Joanna Ewa Olejnik za

21 Mariusz Pogonowski za

22 Jerzy Kazimierz Seweryniak za

23 Roman Wiesław Siemiątkowski za

24 Małgorzata Struzik za

25 Jacek Piotr Terebus za
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
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Punkt:  podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Płocka w kadencji 2018-2023 został wprowadzony do porządku obrad I Sesji Rady Miasta
Płocka. 

4.  wniosek  dotyczący  wprowadzenia  do  porządku  obrad  punktu: wybór
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka – podjęcie uchwały

Lp. imię i nazwisko wynik głosowania
imiennego

1 Andrzej Aleksandrowicz za

2 Edward Bogdan za

3 Leszek Brzeski za

4 Łukasz Mariusz Chrobot za

5 Anna Derlukiewicz za

6 Daria Magdalena Domosławska za

7 Artur Robert Jaroszewski za

8 Jacek Jasion za

9 Teresa Kijek za

10 Tomasz Zdzisław Kolczyński za

11 Tomasz Kominek za

12 Tomasz Korga za

13 Iwona Krajewska za

14 Marek Krysztofiak za

15 Piotr Kubera za

16 Wioletta Maria Kulpa za

17 Lech Jan Latarski za

18 Tomasz Maliszewski za

19 Adam Paweł Modliborski za

20 Joanna Ewa Olejnik za

21 Mariusz Pogonowski za

22 Jerzy Kazimierz Seweryniak za

23 Roman Wiesław Siemiątkowski za

24 Małgorzata Struzik za

25 Jacek Piotr Terebus za
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Punkt:  wybór  Wiceprzewodniczących  Rady  Miasta  Płocka  –  podjęcie  uchwały został
wprowadzony do porządku obrad I Sesji Rady Miasta Płocka. 
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5. wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu: wybór Sekretarza
Sesji Rady Miasta Płocka – podjęcie uchwały

Lp. imię i nazwisko wynik głosowania
imiennego

1 Andrzej Aleksandrowicz za

2 Edward Bogdan za

3 Leszek Brzeski za

4 Łukasz Mariusz Chrobot za

5 Anna Derlukiewicz za

6 Daria Magdalena Domosławska za

7 Artur Robert Jaroszewski za

8 Jacek Jasion za

9 Teresa Kijek za

10 Tomasz Zdzisław Kolczyński za

11 Tomasz Kominek za

12 Tomasz Korga za

13 Iwona Krajewska za

14 Marek Krysztofiak za

15 Piotr Kubera za

16 Wioletta Maria Kulpa za

17 Lech Jan Latarski za

18 Tomasz Maliszewski za

19 Adam Paweł Modliborski za

20 Joanna Ewa Olejnik za

21 Mariusz Pogonowski za

22 Jerzy Kazimierz Seweryniak za

23 Roman Wiesław Siemiątkowski za

24 Małgorzata Struzik za

25 Jacek Piotr Terebus za
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Punkt: wybór Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka – podjęcie uchwały został wprowadzony
do porządku obrad I Sesji Rady Miasta Płocka. 

7



6. wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu: sprawy różne.

Lp. imię i nazwisko wynik głosowania
imiennego

1 Andrzej Aleksandrowicz za

2 Edward Bogdan za

3 Leszek Brzeski za

4 Łukasz Mariusz Chrobot za

5 Anna Derlukiewicz za

6 Daria Magdalena Domosławska za

7 Artur Robert Jaroszewski za

8 Jacek Jasion za

9 Teresa Kijek za

10 Tomasz Zdzisław Kolczyński za

11 Tomasz Kominek za

12 Tomasz Korga za

13 Iwona Krajewska za

14 Marek Krysztofiak za

15 Piotr Kubera za

16 Wioletta Maria Kulpa za

17 Lech Jan Latarski za

18 Tomasz Maliszewski za

19 Adam Paweł Modliborski za

20 Joanna Ewa Olejnik za

21 Mariusz Pogonowski za

22 Jerzy Kazimierz Seweryniak za

23 Roman Wiesław Siemiątkowski za

24 Małgorzata Struzik za

25 Jacek Piotr Terebus za
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Punkt: sprawy różne został wprowadzony do porządku obrad I Sesji Rady Miasta Płocka. 

Pan  Jerzy  Seweryniak Radny  Senior  powiedział:  „(…)  Przystępujemy  do  realizacji
punktu: wybór Komisji Uchwał i Wniosków.(niezrozumiały głos z sali) Bardzo proszę.”
 
Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję. Szanowni Państwo! W związku z
wprowadzeniem punktów, które nie były pierwotnie w porządku sesji, który nam został
przedstawiony przez komisarza – wybór przewodniczących i sekretarza sesji – proszę o
to, aby spotkali się w najbliższym czasie, teraz, czyli proszę o przerwę, przedstawiciele
klubów,  bo  nie  wiem  czy  są  wybrani  przewodniczący  klubów,  to  poprosiłabym  o
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wskazanie  bądź  kilka  osób  do  reprezentowania  klubów  w  tej  chwili,  który  jest
wyznaczony, żebyśmy na chwilkę spotkali się w sali 206. Dziękuję.”    

Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior ogłosił dziesięciominutową przerwę. 

Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior wznowił obrady po przerwie.  

Ad pkt 3a

Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do
Komisji Uchwał i Wniosków. 

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pani Radna Joanna Olejnik
(zgłoszenia  dokonała  Pani  Radna  Iwona  Krajewska),  Pani  Radna  Małgorzata  Struzik
(zgłoszenia dokonał Pan Radny Tomasz Kominek). Zgłoszone radne wyraziły zgodę na
kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Pan Radny Łukasz Chrobot odczytał nazwiska radnych. 

Wyniki głosowania nad składem Komisji Uchwał i Wniosków.

Lp. imię i nazwisko wynik głosowania
imiennego

1 Andrzej Aleksandrowicz za

2 Edward Bogdan za

3 Leszek Brzeski za

4 Łukasz Mariusz Chrobot za

5 Anna Derlukiewicz za

6 Daria Magdalena Domosławska za

7 Artur Robert Jaroszewski za

8 Jacek Jasion za

9 Teresa Kijek za

10 Tomasz Zdzisław Kolczyński za

11 Tomasz Kominek za

12 Tomasz Korga za

13 Iwona Krajewska za

14 Marek Krysztofiak za

15 Piotr Kubera za

16 Wioletta Maria Kulpa za

17 Lech Jan Latarski za

18 Tomasz Maliszewski za

19 Adam Paweł Modliborski za

20 Joanna Ewa Olejnik za
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21 Mariusz Pogonowski za

22 Jerzy Kazimierz Seweryniak za

23 Roman Wiesław Siemiątkowski za

24 Małgorzata Struzik za

25 Jacek Piotr Terebus za
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w zaproponowanym
składzie.

Komisja Uchwał i Wniosków: 
Joanna Olejnik
Małgorzata Struzik. 

Ad pkt   3b  

Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do
Komisji Skrutacyjnej.

Do składu Komisji  Skrutacyjnej  zostali  zaproponowani:  Pani  Radna Anna Derlukiewicz
(zgłoszenia dokonał Pan Radny Tomasz Kominek), Pani Radna Wioletta Kulpa (zgłoszenia
dokonał  Pan Radny Tomasz Kolczyński),  Pan Radny Roman Siemiątkowski  (zgłoszenia
dokonała  Pani  Radna  Daria  Domosławska),  Pan  Radny  Jacek  Terebus  (zgłoszenia
dokonała Pani Radna Iwona Krajewska). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie
do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Radny Łukasz Chrobot odczytał nazwiska radnych. 

Wyniki głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej. 

Lp. imię i nazwisko wynik głosowania
imiennego

1 Andrzej Aleksandrowicz za

2 Edward Bogdan za

3 Leszek Brzeski za

4 Łukasz Mariusz Chrobot za

5 Anna Derlukiewicz za

6 Daria Magdalena Domosławska za

7 Artur Robert Jaroszewski za

8 Jacek Jasion za

9 Teresa Kijek za

10 Tomasz Zdzisław Kolczyński za

11 Tomasz Kominek za
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12 Tomasz Korga za

13 Iwona Krajewska za

14 Marek Krysztofiak za

15 Piotr Kubera za

16 Wioletta Maria Kulpa za

17 Lech Jan Latarski za

18 Tomasz Maliszewski za

19 Adam Paweł Modliborski za

20 Joanna Ewa Olejnik za

21 Mariusz Pogonowski za

22 Jerzy Kazimierz Seweryniak za

23 Roman Wiesław Siemiątkowski za

24 Małgorzata Struzik za

25 Jacek Piotr Terebus za
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna została powołana w zaproponowanym składzie.

Komisja Skrutacyjna:
Anna Derlukiewicz
Wioletta Kulpa
Roman Siemiątkowski
Jacek Terebus. 

Ad pkt 4  

Pan  Jerzy  Seweryniak Radny  Senior  powiedział:  „Przechodzimy  do  punktu:  wybór
Przewodniczącego Rady. Bardzo proszę o zgłoszenie kandydatów. Bardzo proszę, proszę
bardzo.”

Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Zgłaszam kandydaturę Pana Radnego Artura
Jaroszewskiego.”

Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior powiedział: „Czy Pan Jaroszewski wyraża zgodę?”

Pan Radny Artur Jaroszewski powiedział: „Tak, wyrażam zgodę.”

Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior powiedział: „Dziękuję bardzo.”

Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Mieszkańcy
Płocka! W imieniu radnych wybranych z list Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa
Ludowego mam zaszczyt  zgłosić  na funkcję przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana
Artura  Jaroszewskiego.  Sądzę,  iż  nikomu  na  tej  sali  nie  muszę  przedstawiać  Artura
Jaroszewskiego.  Uczynię  to,  aby formalnościom stało  się  zadość.  Artur  Jaroszewski  jest
wieloletnim  radnym  Rady  Miasta  Płocka.  W  latach  2006-2011  pełnił  funkcję
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wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka. W latach 2011-2018 był przewodniczącym Rady
Miasta  Płocka.  Jako wieloletni  sekretarz  Rady Miasta Płocka mogę stwierdzić,  iż  jestem
dumny z tego, że mieliśmy takiego przewodniczącego. Wierzę, że będzie nim nadal. Artur
Jaroszewski jest osobą wszechstronnie wykształconą. W karierze zawodowej sprawował z
powodzeniem liczne odpowiedzialne stanowiska, w tym prezesa zarządu i dyrektora. Od 27
lat  jest  żonaty,  dwoje  dorosłych  dzieci.  To  on  od  lat  uświadamia  nam wszystkim  jak
specyficznym środowiskowo miastem jest Płock. Nie raz już płacił za to wysoką cenę. Ale jak
mawiał profesor Bartoszewski: warto być przyzwoitym choć nie zawsze się nam to opłaca.
Proszę Wysoką Radę o poparcie kandydatury Artura Jaroszewskiego na przewodniczącego
Rady Miasta Płocka w kadencji 2018-2023.”       

Pan  Jerzy Seweryniak Radny Senior powiedział: „Bardzo proszę o zgłoszenie kandydata
jeszcze. Czy jeszcze jest osoba? Nie widzę. Bardzo proszę o przegłosowanie przez Wysoką
Radę kandydatury Pana Jaroszewskiego. (niezrozumiałe głosy z sali) Przepraszam, tak. Następnie
proszę Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się a mianowicie wybranie spośród siebie
przewodniczącego i przystąpienie do... przygotowanie kart do głosowania. W tym momencie
ogłaszam przerwę. Bardzo proszę komisję, aby opuściła salę. Dziesięciominutową przerwę.
(niezrozumiałe głosy z sali) Pięć? Niech będzie pięć, dobrze. Niech będzie pięć.”

Radny Senior ogłosił pięciominutową przerwę w obradach. 

Pan  Jerzy  Seweryniak Radny  Senior  wznowił  obrady  po  przerwie  i  przekazał  głos
Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.  

Pani  Radna  Anna  Derlukiewicz powiedziała:  „Szanowni  Państwo!  Komisja  się
ukonstytuowała. Ja jestem przewodniczącą tej komisji. I teraz będziemy Państwa po kolei
wyczytywać w celu przekazania kart do głosowania. I żeby głos był ważny należy zaznaczyć ,
są trzy opcje: za, przeciw, wstrzymuję się i należy zaznaczyć, najlepiej postawić X w kratce.
Więc teraz proszę bardzo Pana Radnego Andrzeja Aleksandrowicza. A, jeszcze przepraszam
– proszę później złożyć kartkę na pół i wrzucić do urny tutaj obok stojącej.” 

Przewodnicząca Komisji  Skrutacyjnej odczytała  nazwiska radnych, a pozostali  członkowie
Komisji Skrutacyjnej przekazali karty do głosowania radnym: Andrzejowi Aleksandrowiczowi,
Edwardowi Bogdanowi, Leszkowi Brzeskiemu, Łukaszowi Mariuszowi Chrobotowi, Annie
Derlukiewicz,  Darii  Magdalenie  Domosławskiej,  Jackowi  Jasionowi,  Teresie  Kijek,
Tomaszowi  Zdzisławowi  Kolczyńskiemu,  Tomaszowi  Kominkowi,  Tomaszowi  Kordze,
Iwonie  Krajewskiej,  Markowi  Krysztofiakowi,  Piotrowi  Kuberze,  Wioletcie  Marii  Kulpie,
Lechowi  Janowi  Latarskiemu,  Tomaszowi  Maliszewskiemu,  Adamowi  Pawłowi
Modliborskiemu, Joannie Ewie Olejnik, Mariuszowi Pogonowskiemu, Jerzemu Kazimierzowi
Seweryniakowi, Romanowi Wiesławowi Siemiątkowskiemu, Małgorzacie  Struzik i Jackowi
Piotrowi Terebusowi. Pan Radny Artur Jaroszewski powiedział: „Chciałbym poinformować, iż
nie wezmę udziału w tym głosowaniu.”      

W  tym  miejscu  obrad  radni  przystąpili  do  tajnego  głosowania  nad  wyborem
przewodniczącego Rady Miasta Płocka. 

Pan  Jerzy Seweryniak Radny Senior poprosił radnego sekretarza o odczytanie nazwisk
radnych. 

Pan  Radny  Łukasz  Chrobot odczytywał  nazwiska  radnych  i  radni  wrzucali  karty  do
głosowania do urny.    

Pan  Jerzy Seweryniak Radny Senior powiedział: „Bardzo dziękuję za wrzucenie kart do
urny. Ogłaszam pięciominutową przerwę. (niezrozumiałe głosy z sali)”
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Pani  Radna  Anna  Derlukiewicz powiedziała:  „Czy  wszyscy  radni  oddali  już  głos?
Zamykamy głosowanie i udamy się teraz na liczenie.”

Przerwa w obradach. 

Pan  Jerzy Seweryniak Radny Senior powiedział: „Wznawiam obrady Szanowni Państwo.
Pani Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przeczyta protokół. Proszę.”

Pani  Radna  Anna Derlukiewicz powiedziała:  „Dziękuję.  Protokół  Komisji  Skrutacyjnej
Rady  Miasta  Płocka  sporządzony  w  dniu  22  listopada  2018  roku  z  wyboru
przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Komisja w składzie: Radna Anna Derlukiewicz –
przewodnicząca, Radna Wioletta Kulpa – członek, Radny Roman Siemiątkowski – członek,
Radny Jacek Terebus – członek ustaliła wyniki wyboru przewodniczącego Rady Miasta
Płocka. Radni zgłosili następującego kandydata: Pana Artura Jaroszewskiego. Na stan 25
radnych na dzisiejszej sesji obecnych jest 25 radnych. W tajnym głosowaniu oddano 24
głosy w tym: 24 głosy ważne, 0 głosów nieważnych. Kandydat otrzymał następującą ilość
głosów: Pan Artur Jaroszewski – 23 głosy za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących
się. Gratulujemy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  przewodniczącym  Rady  Miasta  Płocka  został  Pan  Artur  Jaroszewski.
Gratulujemy. Na tym protokół zakończono i złożono podpisy przez komisję. Dziękuję.”

Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior powiedział: „Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. W
tym  momencie  chciałbym  prosić  Państwa  Radnych  o  przegłosowanie  wyboru
Przewodniczącego  Rady  Miasta  Płocka  Pana  Artura  Jaroszewskiego.  Bardzo  proszę  o
odczytanie nazwisk i uchwałę. Bardzo proszę.”   

Pan Radny Łukasz Chrobot odczytał nazwiska radnych.

Wyniki imiennego nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Miasta Płocka. 

Lp. Imię i Nazwisko Wynik głosowania
imiennego

1 Andrzej Aleksandrowicz za

2 Edward Bogdan za

3 Leszek Brzeski za

4 Łukasz Mariusz Chrobot za

5 Anna Derlukiewicz za

6 Daria Magdalena Domosławska za

7 Artur Robert Jaroszewski nie brał udziału w
głosowaniu

8 Jacek Jasion za

9 Teresa Kijek za

10 Tomasz Zdzisław Kolczyński za

11 Tomasz Kominek za

12 Tomasz Korga za

13 Iwona Krajewska za

14 Marek Krysztofiak za
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15 Piotr Kubera za

16 Wioletta Maria Kulpa za

17 Lech Jan Latarski nieobecny na sali obrad

18 Tomasz Maliszewski za

19 Adam Paweł Modliborski za

20 Joanna Ewa Olejnik za

21 Mariusz Pogonowski za

22 Jerzy Kazimierz Seweryniak za

23 Roman Wiesław Siemiątkowski za

24 Małgorzata Struzik za

25 Jacek Piotr Terebus za
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 1/I/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka  stanowi  załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.

Pan  Jerzy  Seweryniak Radny  Senior  przekazał  prowadzenie  obrad  Panu  Arturowi
Jaroszewskiemu Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka. 

Ad pkt 5  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
zacząłem od tego, że poprosiłem Pana Przewodniczącego Seniora, żeby został ze mną przy
stole prezydialnym do końca prowadzenia dzisiejszej sesji.  Jesteśmy w punkcie piątym:
przejęcie  przez  Przewodniczącego  Rady  Miasta  prowadzenia  sesji  od  Radnego  Seniora.
Pozwólcie Państwo, iż w tym momencie podejdę do mównicy. Panie Prezydencie! Państwo
Radni! Zaproszeni Goście! Mieszkańcy Płocka! Pragnę Państwu Radnym bardzo serdecznie
podziękować za okazane po raz kolejny zaufanie. Chciałbym oświadczyć, że będę starał się
prowadzić, pełnić funkcję przewodniczącego w sposób jak najlepszy i jak najkorzystniejszy
dla  mieszkańców miasta  i  dla  naszej  lokalnej  społeczności.  Bardzo  serdecznie  dziękuję
wszystkim  Państwu  za  udział  w  głosowaniu.  Bardzo  serdecznie  dziękuję  za  taki  wynik
głosowania. Chciałbym bardzo, żebyśmy w tej kadencji, innej niż pozostałe, ponieważ o rok
dłuższej, maksymalnie wspólnie ze sobą współpracowali w każdym temacie tam, gdzie dobro
miasta będzie tego wymagało. Kampania wyborcza, Szanowni Państwo, za nami. Przed nami
pięć lat wspólnej pracy. Spory i dyskusje to nieodłączny element demokracji, wszyscy o tym
wiemy. Są takie tematy w których na pewno różnimy się, natomiast z tych różnic, które
między nami się pojawiają, często rodzą się dobre dla Płocka rozwiązania. Bardzo chciałbym
prosić Państwa o to, żeby poziom dyskusji i debaty, który toczymy na tej sali, był na dobrym,
był na tle wysoki, żebyśmy nie musieli się wstydzić tego jak prowadzimy dyskusję, żebyśmy
wychodząc z tej sali często po obradach mogli ze sobą normalnie, serdecznie rozmawiać,
podawać sobie  ręce.  Ja  już  kilkakrotnie  na  tej  auli  mówiłem,  że  cieszę się,  że  poziom
dyskusji na tej sali jest wyższy niż przy Wiejskiej i mam nadzieję, że nadal tak będziemy to
utrzymywać. Mam prośbę też do Państwa, żebyśmy zostawili na boku wszelkie jałowe nieraz
dyskusje. Zdarza się, że nieraz zapętlamy się w tych rozmowach i dyskusjach nad sprawami
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naprawdę  błahymi.  Proszę,  żebyśmy  koncentrowali  się  przede  wszystkim  na  tych
najważniejszych  zadaniach  i  wyzwaniach,  które  stoją  przed  nami.  Dla  mnie  nie  ulega
wątpliwości, iż najważniejszą sprawą, która stoi przed nami jako przed Radą Miasta Płocka  i
przed Panem Prezydentem, przed urzędem miasta, to są sprawy zmierzające do poprawy
zewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej naszego miasta. Przed nami wspólna praca na
rzecz  wytrasowania,  wytyczenia,  zaprojektowania  i  budowy  drogi  ekspresowej  S10  w
bezpośrednim sąsiedztwie Płocka oraz zaprojektowania i budowa nowej linii kolejowej do
Warszawy.  Tutaj,  jak  wiemy,  mamy  już  dwa  warianty  możliwe  –  przez  Modlin  i  przez
Centralny  Port  Komunikacyjny.  I  współpraca  nasza  w  tej  materii  uważam,  że  jest
najistotniejsza z punktu rozwoju miasta Płocka na najbliższych kilkadziesiąt lat. I bardzo
Państwa proszę i apeluję, żebyśmy w ciągu tych pięciu lat właśnie głównie w tych tematach
współpracowali. Żadna z tych dwóch dużych inwestycji nie powstanie w ciągu najbliższej
pięcioletniej  kadencji,  natomiast  powinny  w  ciągu  tych  pięciu  lat  zapaść  na  tyle
zaawansowanie decyzje z naszą pomocą, ale nie tyle w Płocku, co w Warszawie, żeby po
zakończeniu tej pięcioletniej kadencji były one już nieodwracalne i gotowe do realizacji. Jak
wiemy główną przeszkodą będą tutaj pieniądze. Pieniądze w budżecie państwa a nie w
budżecie samorządu. Naszą rolą jest tutaj zgodne współpracowanie, zgodna współpraca i
lobbowanie, lobbowanie, lobbowanie na rzecz najważniejszych rzeczy dla naszego miasta.
Szanowni Państwo! Są samorządy, które słyną z tego, że się kłócą i one rozwijają się dużo
wolniej, a są takie, które słyną z tego, że potrafią ponad podziałami współpracować i to na
pewno sprawia, że rozwój tych samorządów jest lepszy, dynamiczniejszy. Mam nadzieję i o
to proszę Państwa i apeluję, żebyśmy byli w grupie tych właśnie współpracujących i szybciej
rozwijających się. I jeszcze może łyżeczka dziegciu, pozwólcie Państwo, ale uważam, że
powinienem coś powiedzieć. Ci z Państwa, którzy mnie znają nieraz na mnie narzekają,
wiedzą że jestem wymagającym szefem. Ja pozwoliłem sobie kilkukrotnie już na tej sali
skrytykować radnych za niektóre działania. Ostrzegam – przepraszam, że to mówię – ale w
tej  kadencji  będę  robił  podobnie.  Dlatego  bardzo,  bardzo  Państwa proszę  o  jedno  – o
czytanie wszelkich materiałów, które Państwo Radni dostaniecie. Wiem, że nieraz jest to
wyzwanie ogromne, chociażby same raporty WIOŚ liczące sobie kilkaset stron. Natomiast nie
wyobrażam sobie,  Szanowni  Państwo,  żebyśmy  głosowali  nad  materiałami,  których  nie
czytamy. Jest to nieraz bardzo trudne, ale bardzo proszę Państwa i apeluję i w tym temacie
będę pozwalał sobie na zwracanie uwagi, jeżeli zauważę, że ta lekcja nie będzie odrobiona.
Przepraszam, że to  mówię,  ale będę tak czynił.  Raz jeszcze bardzo,  bardzo serdecznie
Państwu dziękuję za wybór. (z sali Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Chciałbym
zabrać głos.”) Pan Przewodniczący Senior, proszę bardzo.”

Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Na stulecie
niepodległości mam taki projekt i wniosek. Chciałbym, żeby w naszej radzie powstała jedna
drużyna.  Bardzo  proszę  Państwa Radnych,  abyście  się  zastanowili,  żeby jedna drużyna
powstała. Bardzo o to proszę. Bardzo dziękuję.” 

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

Ad pkt 6  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
przechodzimy  do  punktu  6:  ślubowanie  nowo  wybranego  Prezydenta  Miasta.  Panie
Prezydencie, proszę bardzo. Wszystkich Państwa proszę o powstanie.”

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział:  „Panie  Przewodniczący!
Szanowni  Państwo!  Drodzy  Płocczanie!  Obejmując  urząd  prezydenta  miasta,  uroczyście
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla
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dobra  publicznego  i  pomyślności  mieszkańców  miasta.  Ślubuję.  Tak  mi  dopomóż  Bóg.
Dziękuję.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Drodzy Państwo!
Symbolem władzy prezydenta w mieście Płocku jest łańcuch prezydenta. Pozwolę sobie teraz
wręczyć Panu Prezydentowi łańcuch. Ten symbol ma swoją wagę, Drodzy Państwo.”
  
Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział:  „Panie  Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Na początku kolejnej już kadencji mojej jako prezydenta
miasta Płocka chciałbym raz jeszcze podziękować mieszkańcom Płocka za udział w wyborach
i wzięcie odpowiedzialności za przyszłość naszej najbliżej ojczyzny. Bardzo dziękuję również
za zaufanie, którym zostałem obdarzony, a które pozwoliło zakończyć wyborczą rywalizację
już w pierwszej turze. Dziękuję również za współpracę w każdej formie. Współpracę, która
zaowocowała  wieloma działaniami  na  rzecz  mieszkańców,  zarówno  inwestycyjnymi  –  tu
najlepszym przykładem projekty w ramach budżetu obywatelskiego, które są realizowane -
jak i społecznymi. Współpraca ta pozwoliła również na stworzenie planu dla Płocka, planu,
który będzie konsekwentnie realizowany przez najbliższe pięć. Szanowni Państwo, jest także
na tej sali bardzo wiele osób, radnych miasta, wielu pracowników urzędu miasta, gminnych
spółek, jednostek budżetowych, z którymi w ostatnich latach współpracowałem dla dobra i
rozwoju Płocka przez ostatnie osiem lat. Także im chciałbym bardzo serdecznie podziękować,
bowiem mam świadomość, że była to doskonała praca całej drużyny. Był to dobry czas dla
naszego miasta. Efekty widać w Płocku na każdym kroku. Mamy coraz lepszą infrastrukturę
drogową,  nowoczesną  bazę  oświatową,  a  nasi  uczniowie  mogą  w  Płocku,  w  jednym z
niewielu miast w Polsce, zdawać międzynarodową maturę. Tworzymy kolejne zielone miejsca
służące do wypoczynku i rekreacji. Po wyremontowanych ulicach jeżdżą najnowocześniejsze
hybrydowe autobusy Komunikacji Miejskiej.  Mamy w Płocku różnorodną ofertę wydarzeń
kulturalnych i sportowych a także wiele atrakcji turystycznych z których jesteśmy bardzo
dumni.  Dzięki  dobrze  przygotowanym  wnioskom  skutecznie  pozyskujemy  środki  z  Unii
Europejskiej  na  realizację  bardzo  wielu  inwestycji  a  także  projektów  miękkich.  W  tym
miejscu  chciałbym  podkreślić  doskonałą  współpracę  z  Zarządem  Województwa
Mazowieckiego i personalnie Marszałkiem Adamem Struzikiem. Pozwoliła ona na pozyskanie
rekordowych kwot z Unii Europejskiej, które będą służyć rozwojowi Płocka przez jeszcze
wiele,  wiele  lat.  Jak  dużym  sukcesem  okazała  się  nasza  współpraca  świadczy  wynik
wyborów. Płocczanie wystawili nam bardzo dobrą ocenę obdarzając jednocześnie zaufaniem i
zobowiązując  do  dalszej  wytężonej  pracy  przez  najbliższe  pięć  lat.  Przed  nami  kolejne
wyzwania. Chcę, aby Płock był za pięć lat jeszcze lepszym miejscem do życia. Bez wątpienia
największym i najkosztowniejszym przedsięwzięciem, które stoi przed nami, jest budowa
nowego  stadionu  Wisły,  ale  zapewniam,  że  będziemy  pamiętać  także  o  mniejszych
inwestycjach w infrastrukturę sportową, kolejnych przyszkolnych boiskach na których będą
mogły grać dzieci  i  młodzież. Nadal będziemy usprawniać płocki  system komunikacyjny.
Chcemy budować, modernizować i remontować płockie drogi, między innymi aleję Kilińskiego
i Tysiąclecia, gdzie pozyskaliśmy przecież już środki unijne, a także rozbudować do czterech
pasów ulicę Wyszogrodzką. Tu mamy podpisane porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad. Nie zapominamy jednak o budowie i remontach osiedlowych uliczek
gdzie będziemy starać się o środki z programu budowy dróg lokalnych. Każdy z Państwa
Radnych na pewno ma w sercu niejedna taką ulicę, którą chciałby by po pięciu latach była
wyremontowana. Chcemy nadal wdrażać miejski system monitoringu stanu środowiska wraz
z infrastrukturą pomiarową i informacyjną i uruchomieniem specjalnej aplikacji na telefon, bo
wiemy jak ważne te kwestie są dla mieszkańców Płocka. Dziś mamy w Płocku rekordowo
niskie bezrobocie, ale będziemy udostępniać nowe tereny inwestycyjne między innymi na
osiedlu  Trzepowo  i  tworzyć  warunki  sprzyjające  inwestycjom  gospodarczym  w  wielu
miejscach.  Wierzę,  że wszystko  to  przełoży się  na  lepszą  pracę dla  płocczan.  Mój  plan
zakłada również alternatywę dla rosnącej liczby samochodów – dalszą rozbudowę sieci dróg
rowerowych i  uatrakcyjnienie  systemu Płockiego  Roweru  Miejskiego.  Planujemy przecież
także kupno nowych autobusów niskoemisyjnych dla  Komunikacji  Miejskiej.  W trosce o

16



młodych płocczan wprowadzimy bony żłobkowe dla rodziców dzieci znajdujących się pod
opieką niepublicznych placówek. Chcemy też w dalszym ciągu rozwijać i unowocześniać bazę
oświatową w Płocku, modernizować szkoły i przedszkola, zbudować także żłobki, kolejne
żłobki.  Pracujemy nad wprowadzeniem Karty Płocczanina oferującej  przywileje i  korzyści
osobom mieszkającym i płacącym podatki w Płocku. W planach jest oczywiście także dalsza
współpraca z lokalnymi uczelniami wyższymi w celu przygotowywania atrakcyjnej  oferty
edukacyjnej oraz rozwoju kadry naukowej. Mamy już w Płocku pierwszy dom dla seniorów –
Centrum Aktywności Seniora. Chcemy, aby w przyszłości powstały także kolejne tego typu
obiekty. Będziemy dalej tworzyć kolejne strefy aktywnego wypoczynku, budować skwery
sportowe,  place  zabaw  oraz  małe  i  duże  tereny  zielone.  Dokończymy  oczywiście
modernizację bulwarów wiślanych, które będą cieszyć zarówno płocczan, jak i  turystów.
Będziemy rozwijać także inną atrakcję  turystyczną Płocka – ogród zoologiczny.  Chcemy
zagospodarować  nowe  tereny,  zbudować  nowe  obiekty,  a  także  parkingi  ułatwiające
korzystanie  z  naszego zoo.  Wyzwaniem, jednym z największych,  pozostaje  rewitalizacja
Starego  Miasta,  operacja  bardzo  kosztowna,  ale  także  bardzo  potrzebna.  Będziemy  ją
realizować wspólnie z przedsiębiorcami wspierając ich w remontach zabytkowej substancji w
centrum miasta, ale również zintensyfikujemy działania w tym zakresie poprzez miejskie
spółki  MTBS i MZGM, które na remonty kamienic pozyskują skutecznie środki z BGK, z
przeznaczeniem odnowionych budynków na program „Mieszkania na start”. Będziemy dalej z
determinacją starać się o środki  zewnętrzne, dotacje  unijne,  celowe, środki z BGK, czy
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Chcemy  również
realizować  kolejne  inwestycje  w  formule  partnerstwa  publiczno-prywatnego.  Planujemy
poddać termomodernizacji kolejnych ponad trzydzieści budynków użyteczności publicznej,
głównie naszych szkół. Liczymy też na to, że w tej formule zbudujemy nową pływalnię z
kilkoma basenami oraz wymienimy latarnie w mieście na oszczędne oświetlenie ledowe.
Szanowni Państwo chcę, by Płock był znany w kraju z tego, że jest inteligentnym miastem,
monitorowanym, oferującym usługi e-urzędu oraz korzystającym z inteligentnego systemu
zarządzania  ruchem drogowym,  a  także  systemu  zarządzania  miejscami  parkingowymi.
Życzę nam wszystkim, by zaczynająca się kadencja płockiego samorządu była kadencją
dialogu i współpracy, co z pewnością przełoży się na skuteczną i efektywną pracę na rzecz
płocczan i realizację wielu potrzebnych przedsięwzięć. Ja ze swojej strony deklaruję gotowość
współpracy  z  każdym komu rozwój  Płocka  i  dobro  mieszkańców leży  na  sercu.  Przede
wszystkim chciałbym, aby była to dalsza dobra współpraca z mieszkańcami, która zaowocuje
kolejnymi  projektami  poprawiającymi  komfort  życia  płocczan.  Cieszę  się  również  na
współpracę z organizacjami pozarządowymi, które tak fantastycznie uzupełniają działania
samorządu na bardzo wielu płaszczyznach. Oni zawsze mogą liczyć na wsparcie prezydenta i
rady miasta. Liczę także na dobrą współpracę z przedsiębiorcami. Płaszczyzną tej współpracy
będzie nadal Płocka Rada Gospodarcza na której czele od lat stoi Prezes Konrad Jaskóła. Ta
współpraca także przynosiła dobre owoce na które inwestorzy i przedsiębiorcy czekali od lat.
Najlepszym jej przykładem jest oczywiście obwodnica – trasa PO, Podolszyce - Orlen, która
nie tylko stworzyła nowy kręgosłup komunikacyjny Płocka, ale także otworzyła przestrzeń dla
nowych  inwestycji.  Ale  nie  wolno  tu  zapomnieć  również  o  remoncie  przemysłowego
Kostrogaju, który pozwoli funkcjonującym tam od dawna przedsiębiorcom na dalszy rozwój.
Świetnym przykładem jest także współpraca z CNH, która zaowocowała budową nowej hali
produkcyjnej  i  kolejnymi  miejscami  pracy.  Szanowni  Państwo!  Mam  świadomość,  że
wyzwaniem  pozostaje  współpraca  z  PKN  Orlen.  Doceniam,  wbrew  temu  co  sugerują
niektórzy, zaangażowanie koncernu w sponsorowanie klubów sportowych, które jeszcze nie
tak dawno były własnością PKN. Doceniam także miękkie projekty społeczne związane z
nauką pływania czy coroczne Ogrody Światła, które przed świętami cieszą płocczan. Ale
jestem przekonany, że razem możemy zrobić dużo więcej dla naszych mieszkańców niż
osobno. Stąd moja otwartość na współpracę z koncernem na każdej płaszczyźnie, zaczynając
od sfery  inwestycji,  zarówno tych dużych jak  stadion,  czy  sala  koncertowa lub remont
ostatniego  odcinka  ulicy  Łukasiewicza,  jak  i  mniejszych,  ale  równie  potrzebnych,  jak
kompleks sportowy między „Ekonomikiem” a „Chemikiem”, czy poszerzenie systemu roweru
miejskiego  o  stację  przy  koncernie.  Osobną  kwestią  pozostaje  bardzo  ważne  wyzwanie
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związane  z  poprawą  współpracy  w  zakresie  ochrony  środowiska  i  bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców Płocka. Jestem pewien, że  będę tu miał sojusznika w całej radzie
miasta, a zwłaszcza w osobie przewodniczącego. Cieszą deklaracje koncernu gotowości w
zaangażowanie się w programy profilaktyki i diagnostyki onkologicznej. Czekam na spotkanie
w tej sprawie wierząc, że zaangażuje się w to również środowisko lekarskie, z Izbą Lekarską i
Szpitalem Wojewódzkim na czele. Wierzę, że także dzięki tej współpracy Płock będzie się
rozwijał  jeszcze  dynamiczniej  i  będzie  jeszcze  lepszym miejscem do  życia  dla  każdego
płocczanina. Mam nadzieję także na owocną współpracę z całą radą miasta, radnymi z każdej
opcji  politycznej.  Taką współpracę,  która pozwoli  z  czystym sumieniem przed kolejnymi
wyborami przypisać sobie każdą inwestycję i każdy sukces rozpoczynającej się kadencji. Raz
jeszcze dziękuję i proszę o taką współpracę.”         

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy, Panie
Prezydencie. Gratulujemy raz jeszcze wyboru na pięcioletnią kadencję. Z mojej strony jak
najbardziej również pełna deklaracja współpracy. Tylko współpracując, Szanowni Państwo,
możemy przyspieszać rozwój naszego miasta. Ponieważ wróciła na salę delegacja ukraińska
zatem pozwolę sobie raz jeszcze Państwa przywitać. Tепло bitaemo! Drodzy Państwo, po raz
pierwszy w historii zdarza się, iż rozpoczynamy kadencję na stulecie niepodległości, stulecie
niepodległości Państwa Polskiego. Ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy powstali i
wspólnie odśpiewali hymn.”

Hymn Polski. 

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

Ad pkt 6  a  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
przed nami punkt 6a: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących
Rady Miasta Płocka w kadencji 2018-2023. Jak Państwo wiecie zgodnie ze statutem mamy
możliwość powołania od jednego do trzech wiceprzewodniczących.  Moja propozycja jest
taka,  żeby  liczba  przewodniczących  była  taka  jak  w  poprzednich  kadencjach,  czyli
maksymalnie,  aby to  było  trzech  wiceprzewodniczących.  Czy  są  jakieś  inne  propozycje
Państwa w tej  materii?  Nie  widzę.  Zatem powinniśmy przystąpić…  Proponuję,  żebyśmy
podjęli uchwałę o treści jak macie Państwo wszyscy na druku numer 2 – uchwała w sprawie
ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka z wpisaną liczbą trzy jako trzech
wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka. Chciałbym teraz poddać pod głosowanie przyjęcie
tej uchwały. Proszę Pana Sekretarza o kolejne odczytywanie nazwisk a Państwa o powstanie
i zadeklarowanie woli w głosowaniu.”        

Pan Radny Łukasz Chrobot odczytał nazwiska radnych. 

Qyniki imiennego głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka kadencji 2018-2023.

Lp. Imię i Nazwisko Wynik głosowania
imiennego

1 Andrzej Aleksandrowicz za

2 Edward Bogdan za

3 Leszek Brzeski za
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4 Łukasz Mariusz Chrobot za

5 Anna Derlukiewicz za

6 Daria Magdalena Domosławska za

7 Artur Robert Jaroszewski za

8 Jacek Jasion za

9 Teresa Kijek za

10 Tomasz Zdzisław Kolczyński za

11 Tomasz Kominek za

12 Tomasz Korga za

13 Iwona Krajewska za

14 Marek Krysztofiak za

15 Piotr Kubera za

16 Wioletta Maria Kulpa za

17 Lech Jan Latarski nieobecny na sali obrad

18 Tomasz Maliszewski za

19 Adam Paweł Modliborski za

20 Joanna Ewa Olejnik za

21 Mariusz Pogonowski za

22 Jerzy Kazimierz Seweryniak za

23 Roman Wiesław Siemiątkowski za

24 Małgorzata Struzik za

25 Jacek Piotr Terebus za
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 2/I/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie
ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka  stanowi  załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo
stwierdzam,  iż  przy  24  głosach  na  tak  za  jednogłośnie  podjęliśmy uchwałę  w sprawie
ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka w kadencji 2018-2023 w liczbie
trzech wiceprzewodniczących. (niezrozumiały głos z sali) Wniosek formalny? Proszę bardzo. (z sali
Pan Radny Roman Siemiątkowski powiedział: „Proszę o zarządzenie dziesięciominutowej
przerwy.”) Ogłaszam, Szanowni Państwo, dziesięciominutową przerwę.”

Przerwa w obradach.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
dziesięć minut minęło. Bardzo proszę powoli o zajmowanie miejsc. Nie widzę jeszcze jednego
klubu, więc poczekamy chwilkę. Szanowni Państwo! Wznawiam obrady I sesji po przerwie.
Mam  do  Państwa  prośbę  taką  –  nim  przejdziemy  do  punktu  6b:  wybór
Wiceprzewodniczących  Rady  Miasta  Płocka  –  podjęcie  uchwały  chciałbym,  żebyśmy
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umożliwili zabranie głosu w chwili obecnej naszym gościom z Ukrainy. Mam nadzieję, że nikt
z Państwa nie zgłosi sprzeciwu w tej materii. Nie widzę. W takim razie bardzo proszę o
zabranie  głosu Pana Igora  Błażyjewskiego  – Dyrektora Departamentu Rozwoju Miasta  i
Gospodarki Gruntami miasta partnerskiego Żytomierza.”

Pan  Igor  Błażyjewski  Dyrektor  Departamentu  Rozwoju  Miasta  i  Gospodarki  Gruntami
powiedział  (tłumaczenie):  „Dzień dobry Szanowni  Panie  i  Panowie Radni!  Mam zaszczyt
przekazać Państwu najlepsze życzenia i powitanie od Prezydenta naszej gminy terytorialnej
od Miasta Żytomierza Pana Suchomłyna. Chciałem pogratulować Państwu wszystkim, że
zostaliście wybrani jako radni miasta Płocka. W imieniu Żytomierskiej Rady Miejskiej i jej
Komitetu Wykonawczego Gminy Miasta Żytomierz oraz w imieniu własnym gorąco gratuluję
wybrania na kolejną kadencję na odpowiedzialnym i zaszczytnym stanowisku radnych miasta
Płocka  i  prezydenta  miasta  Płocka.  To  jest  bardzo  duży  zaszczyt  zostać  obdarzonym
zaufaniem obywateli  po raz  kolejny.  Przecież  właśnie  radni  i  prezydent  odpowiadają za
rozwój gminy w dziedzinie gospodarki i kultury oraz za rozwój w sferze społecznej. Właśnie
to  świadczy  o  niezaprzeczalnym  autorytecie,  wsparcie  wyborców  świadczy  o
niezaprzeczalnym autorytecie wśród mieszkańców miasta. To właśnie Was spotkała misja
codziennej,  żmudnej,  odpowiedzialnej  pracy  w  zakresie  rozbudowy  miasta  i  dbania  o
dobrobyt każdego jego mieszkańca. Życzę Wam dużych sukcesów we wszystkich działaniach
i czynnościach.  Niech w codziennych sprawach wszystkich zawsze Was wspierają osoby
współpracujące z Wami i społeczność, a droga zawodowa i życiowa będzie pełna nowych
osiągnięć. Miastu partnerskiemu Płockowi życzę sukcesów w dynamicznym rozwoju. Jego
mieszkańcom życzę dużo szczęścia i pomyślności. Jeżeli chodzi o miasto Żytomierz jest ono
zawsze otwarte i gościnne dla swoich przyjaciół z Płocka i gotowe do współpracy z miastami
partnerskimi.  I  na  ręce  Pana  Prezydenta  składam te  życzenia  od  mieszkańców miasta
Żytomierza.”     

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Bardzo serdecznie
Państwu dziękujemy. Niech kwitnie przyjaźń polsko-ukraińska! Niech rozwija się przyjaźń
miast partnerskich Płocka i Żytomierza! Dziękujemy Państwu bardzo. Pan Prezydent, proszę
bardzo.”

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Bardzo  chciałbym
serdecznie podziękować za te gratulacje i życzenia, również przekazać merowi Żytomierza z
Płocka  pozdrowienia.  Żytomierz  jest  mi  bardzo  bliski  z  jednego  powodu.  Otóż  jako
prezydent…  Żytomierz  jest  jednym  z  nielicznych  miast  do  których  miałem  okazję  i
przyjemność przybyć jako prezydent miasta Płocka i podpisać umowę o partnerstwie między
właśnie Płockiem a Żytomierzem. Dlatego Żytomierz zawsze pozostanie w moim sercu i w
mojej pamięci jako bardzo otwarte, przyjazne miasto, pełne bardzo życzliwych ludzi. Bardzo,
bardzo dziękuję.”

Na ręce Prezydenta Miasta Płocka został przekazany upominek od miasta Żytomierz.   

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Bardzo dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Serdecznie
dziękujemy Państwu.”
     

Ad pkt 6b  

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo! Przechodzimy do punktu 6b: wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka –
podjęcie  uchwały.  Tutaj  również  będzie  to  dwuetapowo  –  najpierw  praca  Komisji
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Skrutacyjnej i tajne wybory, a później podjęcie uchwały. Oddaję głos Komisji Skrutacyjnej.
Czy Komisja Skrutacyjna potrzebuje przerwę? (niezrozumiałe głosy z sali) Właśnie myślałem, że
Państwo to poprowadzicie w tej materii, ale jeżeli wola jest taka, żebym ja ogłosił, proszę
Państwa o zgłaszanie kandydatur. Pani Radna Iwona Krajewska, proszę.”

Pani Radna Iwona Krajewska powiedziała: „Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Mieszkańcy
Płocka! W imieniu radnych wybranych z list Koalicji Obywatelskiej mam zaszczyt zgłosić na
funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Tomasza Maliszewskiego. Tomasz
Maliszewski jest radnym Rady Miasta Płocka od 2006 roku. 16 lat żonaty. Ojciec trójki dzieci.
Tomasz Maliszewski od kilkunastu lat angażuje się w działalność społeczną w rzecz dzieci
niepełnosprawnych. Za swoją działalność został wyróżniony statuetką „Jesteś przyjacielem”.
Jest wolontariuszem w wielu akcjach dla najbardziej potrzebujących. Jest również aktywnym
radnym angażującym się nie tylko w działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, ale i na
rzecz dobrego i godnego życia mieszkańców Płocka. Tomasz jest osobą pracowitą, sumienną,
odpowiedzialną, o wysokiej kulturze osobistej. Proszę Wysoką Radę o poparcie kandydatury
Tomasza Maliszewskiego na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka w kadencji 2018-
2023. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy Pan Radny wyraża zgodę?”

Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Tak, wyrażam zgodę.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Proszę o
kolejne zgłoszenia. Pani Radna Wioletta Kulpa, proszę.”

Pani Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Szanowni Państwo! W imieniu radnych Prawa i
Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka chciałabym zgłosić kandydaturę Pana Tomasza Korgi.
Pan Tomasz Korga – zacznę może od jego działalności społecznej, bo to jest naprawdę
bardzo duży wymiar, zarówno czasowy, jak i ludzki – od 31 lat pomaga chorym, cierpiącym i
umierającym, początkowo jako wolontariusz, natomiast od 1996 roku nieprzerwanie jako
Prezes Hospicjum Płockiego im. siostry Urszuli Ledóchowskiej. Od 1998 roku jest radnym
miasta Płocka. Pełni tą funkcję również na… Został powołany na funkcję przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego w trakcie trwania tych kadencji przez Radę Miasta Płocka. W 2002
roku Pan Tomasz Korga za działalność społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
W 2004 roku uhonorowany tytułem Płocczanina Roku 2003 przez mieszkańców Płocka. W
2009 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. W 2015 roku odznaczony
medalem „Zasłużony dla Płocka” za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców i miasta
Płocka. W Radzie Miasta Płocka Pan Tomasz Korga pracuje bardzo aktywnie, między innymi
na funkcji wiceprzewodniczącego, chociażby w tej ostatniej kadencji, przyjmując wielokrotnie
mieszkańców, udzielając im pomocy, porad, kierując do odpowiednich instytucji, aby w tych
trudnych,  problematycznych  sprawach  mógł  im  pomóc.  Sam  mówi  o  sobie  w  bardzo
ważnych  trzech  słowach,  streszczając  swoją  działalność  i  swoją  osobowość:  uczciwość,
profesjonalizm i doświadczenie. Bardzo proszę o to, aby radni Rady Miasta Płocka poparli
Pana Tomasz Korgę na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy Pan Radny wyraża zgodę?”

Pan Radny Tomasz Korga wyraził zgodę na kandydowanie. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy są kolejne zgłoszenia? Pan Radny Tomasz Kominek, proszę bardzo. Tak daleko Pan
Radny się schował, że nie zauważyłem.”

21



Pan  Radny  Tomasz  Kominek  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Wysoka  nowo  wybrana  rado  miejska!  Chciałbym  w  imieniu  Klubu  PSL  Porozumienia
Społecznego zgłosić kandydaturę Pani Radnej Małgorzaty Struzik, człowieka, który związany
jest z działalnością społeczną i samorządową od 20 lat, Panią Przewodniczącą w kadencji
2014-2018, ponadto Panią Radną osiedla, która z wielką determinacją i z wielkim uporem
dba o te małe, jakże ważne z punktu widzenia mieszkańców sprawy na swoim osiedlu, na
osiedlu  „Zielony  Jar”.  Z  pełną  odpowiedzialnością  proszę  Państwa  o  poparcie  naszej
kandydatury. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy Pani Radna wyraża zgodę?”

Pani Radna Małgorzata Struzik wyraziła zgodę na kandydowanie.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I
Pani Radna Joanna Olejnik, proszę.”

Pani  Radna  Joanna  Olejnik powiedziała:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Wysoka Rado! Szanowni Goście! W imieniu radnych wybranych z list Koalicji Obywatelskiej
mam zaszczyt zgłosić na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka Panią Radną Iwonę
Krajewską, radną tej kadencji, ale również radną kadencji 2014-2018, gdzie pełniła funkcję
wiceprzewodniczącej  Komisji  Sportu,  Kultury  i  Turystyki  oraz  przewodniczącej  Komisji
Wyborczej. Jeśli myślicie Państwo, że znamy się cztery lata to się mylicie, bo gdzieś na
płockim podwórku blisko starówki poznałyśmy się jako dzieci niemalże 40 lat temu. I tu na
płockiej starówce na ulicy Tumskiej na Wzgórzu Tumskim mogłyśmy dorastać, mogłyśmy się
uczyć, mogłyśmy się bawić i tutaj pokochałyśmy to miasto, oddałyśmy swoje serca i dzisiaj
chcemy  pracować  na  rzecz  tego  miasta.  I  o  tej  miłości  dla  tego  miasta  Pani  Iwony
Krajewskiej świadczy to jak pracuje jako Prezes Płockiej Organizacji Turystycznej. Znamy ją
chociażby ze spacerów, które organizuje, żeby pokazać najpiękniejsze miejsca w tym Płocku.
I znamy ją i cenimy jako mieszkańcy. Znają ją turyści i doceniają, i doceniają również inne
instytucje samorządowe i ministerialne, bo dostaje wiele wyróżnień i odznaczeń. Cenię sama
ją za to jaką jest osobą, cenię za jej profesjonalizm, za dobrą organizację, ale również za
kreatywność. Dlatego tą cenę chcę przełożyć na to i dzisiaj poprosić Wysoką Radę, żeby
zagłosowali i  wybrali  Panią Radną Iwonę Krajewską na Wiceprzewodniczącą Rady Miasta
Płocka. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy Pani Radna wyraża zgodę?”

Pani Radna Iwona Krajewska wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy są
jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę. Zatem zamykam listę kandydatów i oddaję głos
Komisji Skrutacyjnej. Czy pięć minut przerwy Państwu wystarczy? Ogłaszam pięciominutową
przerwę.”

Przerwa  w obradach.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Oddaję głos Pani
Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej. Proszę bardzo.”

Pani  Anna Derlukiewicz powiedziała: „Dziękuję bardzo. Teraz tak, mamy tutaj karty do
głosowania na przewodniczących Rady Miasta Płocka.”
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Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:
„Wiceprzewodniczących.”

Pani  Anna Derlukiewicz powiedziała: „Przepraszam, wiceprzewodniczących Rady Miasta
Płocka. I może tutaj przeczytam, że głos uważa się za ważny w przypadku, gdy głosujący
postawi znak X przy nazwisku nie więcej niż trzech kandydatów. Głos uważa się za nieważny,
gdy  znak X umieszczono obok  nazwiska  więcej  niż  trzech kandydatów lub  znak X  nie
zostanie postawiony obok żadnego nazwiska. Teraz może będziemy Państwa tutaj po kolei
wyczytywać.”

Przewodnicząca Komisji  Skrutacyjnej odczytała  nazwiska radnych, a pozostali  członkowie
Komisji Skrutacyjnej przekazali karty do głosowania radnym: Andrzejowi Aleksandrowiczowi,
Edwardowi  Bogdanowi,  Leszkowi  Brzeskiemu,  Łukaszowi  Mariuszowi  Chrobotowi,  Annie
Derlukiewicz, Darii Magdalenie Domosławskiej, Arturowi Robertowi Jaroszewskiemu, Jackowi
Jasionowi,  Teresie  Kijek,  Tomaszowi  Zdzisławowi  Kolczyńskiemu,  Tomaszowi  Kominkowi,
Tomaszowi Kordze, Iwonie Krajewskiej, Markowi Krysztofiakowi, Piotrowi Kuberze, Wioletcie
Marii Kulpie, Tomaszowi Maliszewskiemu, Adamowi Pawłowi Modliborskiemu, Joannie Ewie
Olejnik,  Mariuszowi  Pogonowskiemu,  Jerzemu  Kazimierzowi  Seweryniakowi,  Romanowi
Wiesławowi Siemiątkowskiemu, Małgorzacie  Struzik i Jackowi Piotrowi Terebusowi. Karty do
głosowania nie otrzymał Pan Radny Lech Latarski, który nie był obecny na sali obrad.

Pani Anna Derlukiewicz powiedziała: „Teraz komisja prosi o pięć minut przerwy.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ogłaszam pięć
minut przerwy. (niezrozumiałe głosy z sali) Najpierw głosowanie, tak.”

Pani Anna Derlukiewicz powiedziała: „Przepraszam.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „To jeszcze proszę
może listy odczytać, żeby każdy zagłosował.”

Pani Anna Derlukiewicz powiedziała: „Jeszcze bardzo proszę na pół też złożyć te karteczki i
wrzucić do urny. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy życzycie sobie
Państwo głosowanie według wyczytywania listy czy każdy podejdzie i wrzuci?  (niezrozumiałe
głosy z sali) To zapraszam Państwa.”

Radni wrzucili głosu do urny do głosowania. 

Pani Anna Derlukiewicz powiedziała: „Rozumiem, że wszyscy Państwo złożyliście karty do
głosowania, to więc prosimy teraz o pięć minut przerwy.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ogłaszam
pięciominutową przerwę.”

Przerwa w obradach.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo! Proszę o zajęcie miejsc. Przekazuję głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej,
proszę bardzo.”  

Pani  Anna Derlukiewicz powiedziała: „Dziękuję bardzo. Komisja Skrutacyjna podliczyła
głosy  i  teraz  odczytam  Państwu  protokół  Komisji  Skrutacyjnej  Rady  Miasta  Płocka
sporządzony w dniu 22 listopada 2018 roku z wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta
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Płocka. Komisja w składzie: Radna Anna Derlukiewicz – przewodnicząca, Radna Wioletta
Kulpa – członek, Radny Roman Siemiątkowski – członek, Radny Jacek Terebus – członek
ustaliła  wyniki  wyboru  wiceprzewodniczących  Rady  Miasta  Płocka.  Radni  zgłosili
następujących kandydatów: Pana Tomasza Korgę, Panią Iwonę Krajewską, Pana Tomasza
Maliszewskiego,  Panią  Małgorzatę  Struzik.  Na  stan  25  radnych  na  dzisiejszej  Sesji
obecnych jest  25 radnych.  W tajnym głosowaniu  oddano 24  głosy  w tym: 24  głosy
ważne, 0 głosów nieważnych. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Pan Tomasz
Korga - 11 głosów za, Pani Iwona Krajewska - 13 głosów za, Pan Tomasz Maliszewski -
20 głosów za, Pani Małgorzata Struzik – 20 głosów za. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Płocka
zostali: Pani Iwona Krajewska, Pan Tomasz Maliszewski, Pani Małgorzata Struzik. Na tym
protokół zakończono i komisja złożyła podpisy.” 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Gratulacje dla
Państwa  Wiceprzewodniczących.  Szanowni  Państwo,  żeby  dokończyć  procedurę  wyboru
wiceprzewodniczących  musimy  podjąć  jeszcze  uchwałę.  Projekt  uchwały  macie  Państwo
przygotowany na druku numer 3. Zatem chciałbym pod głosowanie oczywiście imienne...
(niezrozumiały  głos  z  sali).  Pani  Przewodnicząca,  czy  to  jest  głos  formalny,  ponieważ  nie
skończyliśmy  procedury  głosowania?  (niezrozumiały  głos  z  sali) Dobrze,  jeżeli  jest  to  głos
formalny proszę bardzo.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, jest to głos formalny, który
będzie związany właśnie z aktem głosowania za chwilkę projektu uchwały na którym będą
pomieszczone trzy nazwiska wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka. Szanowny Panie
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Dzisiaj usłyszeliśmy bardzo miłe słowa z ust zarówno
jednego, jak i  drugiego Pana, mówiące o wspólnym działaniu, o dobru mieszkańców, o
działaniu przede wszystkim dla naszego miasta i jego rozwoju i mieszkańców. Natomiast
dobry zwyczaj zawsze w tym samorządzie miasta Płocka wskazywał na dobrą współpracę
przede wszystkim klubów radnych i radnych. Więc odnosimy wrażenie jako radni Prawa i
Sprawiedliwości, że niestety słowa wypowiedziane z tej mównicy na tej sali podczas bardzo
ważnej  pierwszej  sesji,  podczas  której  radni  składają  ślubowanie  i  zaczynamy  nową
pięcioletnią swoją drogę samorządową, pokazują że - w tych głosowaniach - co innego słowa
a co innego czyny. My pokazaliśmy jako radni Prawa i Sprawiedliwości, że jesteśmy otwarci.
Poparliśmy Pana, Panie Przewodniczący, na tą funkcję licząc na to, że w ramach consensusu
będziemy tu ustalać wspólne decyzje dla dobra tego miasta. Natomiast już teraz na tej
pierwszej sesji Rady Miasta Płocka Państwo pokazaliście, że nie liczy się wspólne pracowanie
rzecz mieszkańców, wspólne rozmowy, spotkania, żeby ustalić pewne zasady działania na
właśnie tą pięcioletnią kadencję, tylko Państwo podjęliście decyzję totalitarną. Obstawiliście
stanowiska w prezydium rady. I od razu mówię – tu nie chodzi o stanowiska, tu chodzi o
dobry obyczaj tej Rady Miasta Płocka. Państwo to po prostu niszczycie. Państwo pokazaliście
Waszą siłę. Siłę czternastu radnych, którzy decydują kto ma zasiadać w prezydium Rady
Miasta Płocka i za chwilkę kto będzie sekretarzem tej rady. To nie tędy droga. Co innego
mówienie, a co innego czyny. Państwo w tej chwili pokazaliście jak chcecie pracować przez
pięć lat w tej radzie miasta i jak chcecie traktować największy klub w tej Radzie Miasta
Płocka – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości liczący jedenastu radnych. Nie widzicie w
ogóle możliwości reprezentowania. Mało tego, powiem że traktujecie Przewodniczącego, bo
ja cały czas będę mówiła na Pana Tomasza Korgę Pan Przewodniczący, człowieka z tak
wieloletnim  doświadczeniem,  na  równi  z  doświadczeniem  i  znajomością  z  podwórka.
To jest po prostu niesmaczne. Apeluję do Państwa, mimo wszystko, że wcielcie słowa w
czyny, bo ta sesja pokazała, że niestety nie jesteście Państwo do tego zdolni. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pani Radna, muszę
stwierdzić, że podchodząc do mównicy oszukała mnie Pani mówiąc, że podchodzi Pani w
kwestii formalnej. To wystąpienie było polityczna a nie formalne. Poddaję pod głosowanie,
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Szanowni Państwo, druk numer 3 jako kontynuację aktu głosowania. Proszę Pana Sekretarza
o odczytanie… (niezrozumiały głos z sali) W sprawie formalnej, proszę bardzo.”

Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Pytanie do Pana
mecenasa.  Czy  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  gminnym  radni  zainteresowani
stanowiskami mogą głosować we własnej sprawie i czy na podstawie głosowania, które się
odbyło  jesteśmy  stwierdzić...  jeżeli  będzie  odpowiedzieć  twierdząca,  czy  jesteśmy  na
podstawie tego głosowania w stanie stwierdzić, że tak nie było?”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Proszę  Pana
mecenasa o udzielenie odpowiedzi.”

Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Szanowni Państwo! Nie ma jednolitej linii
orzeczniczej. Znaczy są orzeczenia, które stwierdzają, że radni nie powinni brać udziału w
głosowaniu nad swoim interesem prawnym. Jest tu oczywiście definicja interesu prawnego.
Natomiast są też orzeczenia, które stwierdzają, że radni w głosowaniach wewnętrznych,
technicznych,  jakby  wewnątrz  rady  tego  typu  głosowania  nie  stanowią  głosowania  nad
własnym  interesem  prawnym  radnego.  Ja  nie  potrafię  Panu  Radnemu  jednoznacznie
odpowiedzieć.  Tak jak mówię – tu ścierają się  dwa stanowiska.  Musiałbym ewentualnie
przygotować  opinię  uwzględniającą  oba.  Na  gorąco  nie  jestem w  stanie  jednoznacznie
odpowiedzieć na to pytanie. (z sali Pan Radny  Piotr Kubera powiedział: „To poproszę o
opinię prawną.”) To ja poproszę w takim razie o jakiś czas na to, tak. (z sali Pan Radny Piotr
Kubera powiedział: „Proszę o przerwę na sporządzenie opinii prawnej.”).”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie mecenasie,
mogę poprosić? (z sali  Pan Radny  Piotr Kubera powiedział: „Według mnie ustawa jest
dosyć jasna w tej kwestii.”; niezrozumiałe głosy z sali) (z sali Pan Radny Roman Siemiątkowski
powiedział: „Mogę, Panie Przewodniczący?”).”

Pan Radny  Roman Siemiątkowski powiedział:  „Szanowni  Państwo,  ale  to  jest  nie  do
ustalenia. Jeżeli 24 radnych głosowało i żaden kandydat nie uzyskał 24 głosów, czyli to
znaczy, że akurat ci, którzy nie uzyskali, to akurat nie głosował na siebie, możemy tak
założyć, że nie głosował ten radny kandydat. Jak to Pani udowodni, jeżeli  to jest tajne
głosowanie?”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Jak  dobrze
zrozumiałem,  Panie  Prezydencie,  chodziło  Panu  Radnemu  o  akt  głosowania,  który  za
chwileczkę będzie miał miejsce. (niezrozumiałe głosy z sali) O uchwałę chodziło. Rozumiem, że
Panu chodziło o głosowanie nad uchwałą, która za chwileczkę będzie miała miejsce. (z sali
Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Nie, Panie Przewodniczący, chodziło mi o głosowanie
tajne.”) O tajność głosowania. (z sali Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Bo gdyby był
każdy kandydat oddzielnie potraktowany i  oddzielnie był głosowany na  (niezrozumiały  głos)
karcie byłaby jasność sytuacji.  (niezrozumiały głos).”) Spytam tylko czy w trakcie prac, czy w
Komisji Skrutacyjnej mieliście Państwo rozbieżności co do tego? (z sali Pan Radny Roman
Siemiątkowski powiedział: „Nie.”) Szanowni Państwo, według mojej wiedzy rozbieżne są
opinie prawne w tej sprawie. Ja również miałem pewne wątpliwości przy każdym głosowaniu
na przewodniczącego rady z tego między innymi powodu nie brałem udziału w głosowaniu.
Natomiast  w mojej  ocenie nie ma jednoznacznej  interpretacji  prawa w tym zakresie w
naszym państwie. Natomiast jest możliwość oczywiście zaskarżenia uchwały i ewentualnie
dalszej procedury odwoławczej. Poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały na druku numer
3 z wpisanymi nazwiskami osób, które według Komisji Skrutacyjnej wygrały to głosowanie,
czyli  z  wpisanymi  nazwiskami  Pani  Radnej  Iwony  Krajewskiej,  Pana  Radnego  Tomasza
Maliszewskiego i Pani Radnej Małgorzaty Struzik. Poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały
na  druku  numer  3.  Proszę  Państwa  Radnych  o  jawne  imienne  zagłosowanie  a  Pana
Sekretarza o odczytanie listy.(...)”             
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Pan Radny Łukasz Chrobot odczytał nazwiska radnych.   

Wyniki  imiennego  głosowania  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka. 

Lp. Imię i Nazwisko Wynik głosowania
imiennego

1 Andrzej Aleksandrowicz przeciw

2 Edward Bogdan przeciw

3 Leszek Brzeski przeciw

4 Łukasz Mariusz Chrobot za

5 Anna Derlukiewicz za

6 Daria Magdalena Domosławska za

7 Artur Robert Jaroszewski za

8 Jacek Jasion za

9 Teresa Kijek przeciw

10 Tomasz Zdzisław Kolczyński przeciw

11 Tomasz Kominek za

12 Tomasz Korga nie brał udziału w
głosowaniu

13 Iwona Krajewska za

14 Marek Krysztofiak przeciw

15 Piotr Kubera przeciw

16 Wioletta Maria Kulpa przeciw

17 Lech Jan Latarski nieobecny na sali obrad

18 Tomasz Maliszewski za

19 Adam Paweł Modliborski przeciw

20 Joanna Ewa Olejnik za

21 Mariusz Pogonowski za

22 Jerzy Kazimierz Seweryniak przeciw

23 Roman Wiesław Siemiątkowski za

24 Małgorzata Struzik za

25 Jacek Piotr Terebus za
Wynik głosowania:
za – 13
przeciw – 10
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 3/I/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) 13 głosów za,
10 przeciw. Uchwała została przyjęta.”

Ad pkt 6  c  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego  punktu.  Punktu  6c:  wybór  Sekretarza  Sesji  Rady  Miasta  Płocka  –  podjęcie
uchwały.  Proszę  Państwa  Radnych  o  zgłaszanie  kandydatur  na  sekretarza  a  Państwa
Wiceprzewodniczących w międzyczasie zapraszam do stołu prezydialnego, do wolnych miejsc
miejsc za stołem prezydialnym. Rozpoczynam procedurę wyboru sekretarza. Proszę Państwa
o zgłaszanie kandydatur. Pani Przewodnicząca, proszę bardzo.” 

Pani Małgorzata Struzik powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni
Państwo! Zgłaszam kandydaturę na sekretarza Sesji Rady Miasta człowieka młodego, bardzo
prężnego, działającego społecznie, który z pewnością spełni  kryteria sekretarza i  będzie
człowiekiem,  który  będzie  pomagał  nam,  mogę  już  teraz  powiedzieć  nam,  dlatego  że
zostałam przez Państwa wybrana wiceprzewodniczącą i tym człowiekiem myślę, że każdy z
nas  wie,  jest  Pan  Tomasz  Kominek.  I  to  jest  kandydatura  człowieka,  który  jest
wiceprzewodniczącym, który działa również w Radzie Mieszkańców Osiedla Radziwie, jest
człowiekiem bardzo prężnym, jest samorządowcem z krwi i kości, i myślę, że będzie to dobra
kandydatura na sekretarza Sesji Rady Miasta i będziemy na pewno mogli na niego liczyć.
Pan Tomasz, kolega – o, może ładniej będzie brzmiało – kolega Tomasz Kominek. Dziękuję
bardzo.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy Pan Radny wyraża zgodę?”

Pan Radny Tomasz Kominek wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy są jakieś inne
kandydatury? Nie widzę, zatem oddaję głos Komisji Skrutacyjnej. Nie, przepraszam, tutaj
mamy  głosowanie  jawne.  Przepraszam,  przepraszam,  tutaj  mamy  tylko  i  wyłącznie
głosowanie  jawne.  Zatem,  Szanowni  Państwo,  poddaję  pod  głosowanie  przegłosowanie
druku, projektu uchwały pomieszczonego na druku numer 4 z wpisanym nazwiskiem Pana
Tomasza Kominka. Głosujemy tradycyjnie jak dzisiaj imiennie z odczytaniem listy przez Pana
Sekretarza Juniora. Proszę bardzo.”             

Pan Radny Łukasz Chrobot odczytał nazwiska radnych. 

Wyniki  imiennego  głosowania  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  wyboru
Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka. 

Lp. Imię i Nazwisko Wynik głosowania
imiennego

1 Andrzej Aleksandrowicz przeciw

2 Edward Bogdan przeciw

3 Leszek Brzeski przeciw

4 Łukasz Mariusz Chrobot za

5 Anna Derlukiewicz za

6 Daria Magdalena Domosławska za
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7 Artur Robert Jaroszewski za

8 Jacek Jasion za

9 Teresa Kijek za

10 Tomasz Zdzisław Kolczyński przeciw

11 Tomasz Kominek nie brał udziału w
głosowaniu

12 Tomasz Korga za

13 Iwona Krajewska za

14 Marek Krysztofiak przeciw

15 Piotr Kubera za

16 Wioletta Maria Kulpa przeciw

17 Lech Jan Latarski nieobecny na sali obrad

18 Tomasz Maliszewski za

19 Adam Paweł Modliborski przeciw

20 Joanna Ewa Olejnik za

21 Mariusz Pogonowski za

22 Jerzy Kazimierz Seweryniak za

23 Roman Wiesław Siemiątkowski za

24 Małgorzata Struzik za

25 Jacek Piotr Terebus za
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 7
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  4/I/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie
wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka  stanowi  załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Stwierdzam, iż
rada miasta podjęła uchwałę o wyborze Pana Tomasza Kominka na sekretarza sesji. W tym
momencie chciałbym podziękować Panu Sekretarzowi Juniorowi a Pana Sekretarza zaprosić
na miejsce do stołu prezydialnego.”

Ad pkt 6d  
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę Państwa,
przed nami punkt 6 d.”

Pan Tomasz Kominek powiedział: „Bardzo serdecznie dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 6d: sprawy
różne. W sprawach różnych chciałbym Państwa poinformować, iż w skrytkach radnych macie
wszyscy Państwo druczki przygotowane przez Biuro Rady Miasta z prośbą o wypełnienie
deklaracji  uczestnictwa,  czy zadeklarowania woli  uczestnictwa w pracach poszczególnych
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komisji rady miasta. Każdy z radnych pracuje w dwóch komisjach. Bardzo proszę Państwa,
żeby w terminie do 26 listopada, w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada wypełnione
przez Państwa deklaracje w tym zakresie trafiły do Biura Rady Miasta bądź ewentualnie
bezpośrednio prosto do mnie. I jeżeli ukonstytuowały się kluby radnych to myślę, że to jest
dobry moment,  żebyście  Państwo wygłosili  stosowne oświadczenia w tym zakresie.  Czy
kluby są do tego gotowe na tym etapie? Proszę bardzo Pani Przewodnicząca.”

Pani  Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Szanowni
Państwo! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 21
listopada  bieżącego  roku  odbyło  się  spotkanie  podczas  którego  ukonstytuował  się  Klub
Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska w skład którego weszli Łukasz Mariusz
Chrobot, Daria Magdalena Domosławska, Artur Robert Jaroszewski, Jacek Jasion, Tomasz
Maliszewski, Iwona Krajewska, Joanna Ewa Olejnik, Mariusz Pogonowski, Roman Wiesław
Siemiątkowski, Jacek Piotr Terebus. W wyniku głosowania radni pojęli jednogłośnie decyzję o
powierzeniu Pani Iwonie Krajewskiej funkcji Przewodniczącej Klubu Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.”   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Pani  Przewodniczącej.  Czy  są  jakieś  inne  zgłoszenia  jeszcze  w  tym  temacie?  Pani
Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę.”

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Szanowni  Państwo!  Klub  Radnych  Prawa  i
Sprawiedliwości  liczy  jedenastu  radnych.  Zgodnie  z  wyborem okręg  nr  1  -  Pan  Marek
Krysztofiak i Pan Tomasz Zdzisław Kolczyński, okręg… i Piotr Kubera, przepraszam. Okręg
numer 2 – Wioletta Kulpa, Leszek Brzeski i Pan Edward Bogdan. Okręg numer 3 – Pan
Andrzej Aleksandrowicz, Pani Teresa Kijek oraz Pan Jerzy Seweryniak. I okręg numer 4 – Pan
Tomasz  Korga  i  Pan  Adam  Modliborski.  Na  posiedzeniu  Klubu  Radnych  Prawa  i
Sprawiedliwości  ukonstytuował  się  klub.  Wybrano  ze  składu  klubu  przewodniczącego  i
wiceprzewodniczącego. Zostali nimi wybrani: Pan Marek Krysztofiak – wiceprzewodniczący,
Pani Wioletta Kulpa – przewodnicząca. Dziękuję.”

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

Pan  Radny  Tomasz  Kominek powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Państwo Radni! Uprzejmie wszystkich Was informuję, że dziś na ręce Pana Przewodniczącego
Artura Jaroszewskiego zostanie złożone pismo, które mówi, że w radzie miasta w kadencji
2018-2023  będzie  funkcjonował  Klub  Radnych  PSL  -  Porozumienie  Społeczne,  w  skład
którego będą wchodzić: okręg numer 1 – Pani Radna Małgorzata Struzik, okręg numer 2 –
Pan Radny Lech Latarski, okręg numer 3 – moja skromna osoba, okręg numer 4 – Pani
Radna Anna Derlukiewicz. Informuję również Państwa, że podczas obrad naszego klubu
wybrano na wiceprzewodniczącą Panią Annę Derlukiewicz, na przewodniczącego tego klubu
bez zmian moja skromna osoba. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panu Przewodniczącemu. Czy w sprawach różnych ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać
głos? (niezrozumiały głos z sali) Tak, pamiętam, sygnalizowała to Pani przed sesją. Bardzo proszę
może jeszcze podejść najpierw do mnie do stołu prezydialnego. Szanowni Państwo! Wpłynął
do mnie wniosek o udzielenie głosu Pani Justynie Głodkowskiej. Pani zwraca się z prośbą o
udzielenie głosu. Pani chciała będzie porozmawiać, poruszyć temat Miejskiego Przedszkola nr
17  im.  Małego  Księcia  w  Płocku.  Zgodnie  ze  Statutem  Miasta  musimy  przegłosować
udzielenie Pani głosu. Zatem chciałbym poddać pod głosowanie - Pana Sekretarza bardzo
prosimy, bo będzie miał rolę do spełnienia - chciałbym poddać pod głosowanie udzielenie
głosu  Pani  Justynie  Głodkowskiej.  Proszę  Pana  Sekretarza  o  odczytanie  listy  radnych  i
przeprowadzenie tego głosowania. (niezrozumiałe głosy z sali) Nie, nie, nie, nie, musimy głosować
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imiennie. Wszystkie głosowania imiennie, proszę Państwa. (niezrozumiały głos z sali) Tylko na
dzisiejszej sesji tak długo jak długo nie mamy aktywnych tabletów.”
        
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa jest za
dopuszczeniem do głosu Pani, która o ten głos prosiła, Pani Justyny Głodkowskiej, tak? (...)”

Pan Radny Tomasz Kominek odczytał nazwiska radnych. 
 
Wyniki  imiennego  głosowania  w  sprawie  udzielenia  głosu  Pani  Justynie
Głodkowskiej.

Lp. Imię i Nazwisko Wynik głosowania
imiennego

1 Andrzej Aleksandrowicz za

2 Edward Bogdan za

3 Leszek Brzeski za

4 Łukasz Mariusz Chrobot za

5 Anna Derlukiewicz za

6 Daria Magdalena Domosławska za

7 Artur Robert Jaroszewski za

8 Jacek Jasion za

9 Teresa Kijek za

10 Tomasz Zdzisław Kolczyński nieobecny na sali obrad

11 Tomasz Kominek za

12 Tomasz Korga za

13 Iwona Krajewska za

14 Marek Krysztofiak za

15 Piotr Kubera za

16 Wioletta Maria Kulpa za

17 Lech Jan Latarski nieobecny na sali obrad

18 Tomasz Maliszewski za

19 Adam Paweł Modliborski za

20 Joanna Ewa Olejnik za

21 Mariusz Pogonowski za

22 Jerzy Kazimierz Seweryniak za

23 Roman Wiesław Siemiątkowski za

24 Małgorzata Struzik za

25 Jacek Piotr Terebus za
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania Rada Miasta Płocka udzieliła głosu Pani Justynie Głodkowskiej. 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Proszę Panią do mównicy.”

Pani Justyna Głodkowska powiedziała: „Witam Państwa wszystkich serdecznie. Nazywam
się Justyna Głodkowska i jestem przewodniczącą rady rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr
17 w Płocku. I na wstępie może chciałam pogratulować wszystkim wybranym, tak, Panu
Prezydentowi, Państwu Radnym, na kolejną kadencję. I bardzo wierzę w to co tutaj Pan
Przewodniczący mówił i Prezydent, że będziecie Państwo pracować dla dobra miasta Płocka
wspólnie, razem. I teraz tak przypomnę, bo część Państwa nie uczestniczyło w poprzednich,
tak… Temat Miejskiego Przedszkola nr 17 już porusza opinię społeczną dwa lata. W ciągu
tych dwóch lat nie udało się uzyskać nadal porozumienia. Sprawa polega na tym, że to jest
ostatnie z dwóch przedszkoli w mieście naszym tutaj Płocku, które jest zbudowane w starym
systemie ciechanowskim. Może istnieć w takiej formie tylko do 2021 roku. Mamy bardzo
mało czasu, żeby podjąć dalsze kroki co dalej z tym przedszkolem. I tak przypomnę, że dwa
lata temu powstała taka silna grupa broniąca przedszkola, żeby nie zostało przeniesione na
inne osiedle, bo takim pomysłem najpierw Pan Prezydent nas tutaj uraczył. Całe szczęście
odszedł od tego pomysłu, bo sobie nie wyobrażamy, żeby na tym osiedlu, które jest bardzo
licznym osiedlem, nie było przedszkola nr 17. Kolejnym pomysłem było to, żeby przenieść
nasze przedszkole do budynku po dawnym gimnazjum. Ten pomysł też upadł. Ostatecznie
został taki pomysł, że zostanie zaadaptowane skrzydło Szkoły Podstawowej nr 3, ta starsza
część dobudówka, na potrzeby naszego przedszkola, z czym my się nie zgadzamy. Nie
zgadzamy się jako mieszkańcy. W ciągu czterech krótkich dni zebraliśmy ponad dwa tysiące
podpisów za tym, aby to przedszkole zostało w tym miejscu w którym jest. Te głosy nie
zostały wzięte w ogóle pod uwagę mimo że Pan Prezydent do tej pory mówi, że są bardzo
ważnym głosem. Nic na to nie wskazuje, że są brane pod uwagę. Kolejnym pomysłem było
to,  żeby  podczas  głosowania  nad  projektem  budżetu  obywatelskiego  w  2017  roku
skonsultować społecznie temat czy przedszkole ma zostać zbudowane jako nowy budynek,
czy ma zostać zaadaptowane w tej części szkoły podstawowej. I przypomnę, że ten pomysł
wygrał.  Budowa wygrała, Panie Prezydencie. Też miał być wzięty pod uwagę. Nie został
wzięty pod uwagę. W tej chwili… Dlaczego jestem dzisiaj tutaj? W ogóle nie planowałam tego
wystąpienia, ale jak ja czytam w prasie, że nie ma pieniędzy ani na adaptację, ani na
budowę nowego przedszkola… Jak? Czas mija. Proszę Państwa, zostaniemy bez przedszkola?
To jest w ogóle niewyobrażalna sprawa. Trochę mi wstyd tutaj dzisiaj było siedzieć i patrzeć
jak najpierw takie górnolotne deklaracje o współpracy, o jednej drużynie a później nie widać
tego,  tak,  pokazanie  siły.  Ja  mam nadzieję,  proszę  Państwa,  że  będziecie  potrafili  się
zjednoczyć, tak jak w przypadku Miejskiego Przedszkola nr 3, który też był pomysł, żeby
odejść od remontu. Całe szczęście, całe szczęście dzisiaj dzieci mogą chodzić do pięknie
wyremontowanego nowego przedszkola, bo właśnie Państwo potrafiliście być ponad tymi
podziałami.  I  ja  o  to  proszę  – bądźcie  ponad podziałami.  Prosimy.  My mieszkańcy już
wybraliśmy. Nam nie jest potrzebne kolejne referendum w tej sprawie. Jakim prawem inni
mieszkańcy  z  innych  osiedli  mają  decydować  o  tym co  się  dzieje  na  naszym osiedlu?
Owszem, to jest miejskie przedszkole, ale proszę zauważyć jaka jest struktura dzieci, które
chodzą  do  tego  przedszkola.  To  są  przeważnie  dzieci  z  naszego  osiedla.  Dlaczego
mieszkaniec tych przykładowych Podolszyc, jakiegokolwiek innego osiedla, gdzie owszem też
potrzeba, każdy z nas ma potrzeby, każdy rodzic chce posyłać, mieć miejsce w przedszkolu
dla swojego dziecka, żeby to dziecko było bezpieczne, żeby było zaopiekowane odpowiednio i
tutaj  nie  wątpię,  że  będzie,  tak.  Z  tym  bezpieczeństwem  to  bym  polemizowała,  bo
przypomnę, myślę że większość Państwa Radnych nie przeczytała koncepcji, która została
przygotowana w 2017 roku i która wskazuje na odstępstwa od przepisów, ponieważ część
szkoły podstawowej jest zbudowana ponad prawie 30 lat temu, tak, były wówczas inne
przepisy, dzisiaj są inne. I mimo chęci i mimo naprawdę poniesionych nakładów nie będzie
można spełnić ich wszystkich. I dlaczego nasze dzieci, te najmłodsze mają być zagrożone,
dlaczego, zagrożone życie dzieci przedszkolne? Panie Prezydencie, tak. Proszę wskazać mi,
czy zostaną spełnione wszystkie przepisy przeciwpożarowe. (niezrozumiałe głosy z sali) Nie, nie,
nie.  Zostanie  dopuszczony,  tak.  Pani  Dyrektor  ja  wiem,  znam wskazania  jak  pokazuje
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koncepcja,  tak.  Nie  zostaną.  Przebudujecie  Państwo  klatkę  schodową,  szerokość?  Nie.
Możecie  Państwo  zamontować  drzwi,  tak,  przeciwpożarowe  odpowiednie,  zamontować
system oddymiania i być może to zrobicie. Drogę pożarową nie doprowadzicie zgodnie z
przepisami, chyba że pod tym tak że tylko do 50 procent długości. Nie da się spełnić tych
wszystkich przepisów i te dzieci niestety nie będą mogły mieć takich samych szans jak
dzieci, które są w nowym budynku, niestety, i my się na to nie zgadzamy. My się na to nie
zgadzamy jako mieszkańcy. Już to pokazaliśmy i obyśmy nie musieli pokazywać tego jeszcze
raz. Jestem pełna emocji, ponieważ dwa lata nie potrafiliście Państwo się dogadać, przez dwa
lata. I dzisiaj szczerze wątpię, czy w ogóle będziecie potrafili się dogadać czy nie zostanie
przegłosowany  projekt,  który  bardzo  usilnie  Pan  Prezydent,  mimo  naszych  próśb,
wielokrotnych spotkań z nami, Pan cały czas się upiera na tej adaptacji, która nam nie
odpowiada. Dzisiaj Pani Radna z naszego okręgu, Pani Ania Derlukiewicz, tak nieskromnie
powiem, że miała szansę naprawdę się wykazać i pokazała, że jest bardzo aktywną osobą na
rzecz naszego osiedla. Jest przewodniczącą rady mieszkańców naszego osiedla. A miała tą
szansę  między  innymi  dlatego,  że  my  mieszkańcy  wybraliśmy  ją  i  osoby,  które  z  nią
współpracują, ponieważ bardzo jasno powiedzieli, że oni są za budową tego przedszkola. I
jestem w stanie założyć się, że gdyby nie to, że popierają, popierali, mam nadzieję, że nadal,
pomysł budowy tego nowego przedszkola, dzisiaj może by tutaj jej nie było, a może by była,
ale mieszkańcy chcą. To, że dzisiaj nie ma Pana Michała Sosnowskiego wśród nas, który
uzyskał bardzo dobry wynik, lepszy niż w poprzednich wyborach, pokazuje tylko to, że Pani
Anna ma większe poparcie wśród mieszkańców. A większe poparcie ma dlatego, że działa
bardzo dobrze na naszym osiedlu  i  my jako mieszkańcy ją  popieramy, dlatego między
innymi, że bardzo dba o nasze przedszkola i ja mam nadzieję, że będzie w stanie i nie zmieni
zdania mimo tej tutaj koalicji zawiązanej, tak, niedawno, nie zmieni zdania i nadal będzie
popierać pomysł budowy naszego przedszkola, bo to jest bardzo sprawa ważna. Owszem,
ważny  jest  stadion,  wszystkie  inwestycje  są  ważne,  ale  dla  nas,  dla  mieszkańców  to
przedszkole, które ma ponad 40-letnią tradycję jest bardzo ważne, bardzo. Więc liczę na to i
mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli jako rada rodziców wysłać do Państwa taki list
intencyjny, żebyście naprawdę przyjrzeli się temu tematowi bliżej, ci z Państwa, którzy nie
uczestniczyli w poprzednich spotkaniach. Ja jestem bardzo otwarta na rozmowy z Państwem,
jeśli ktokolwiek wyrazi taką chęć, żebyśmy mogli jeszcze raz przegadać te sprawy, bo myślę,
że  warto,  tak,  warto  i  mam  nadzieję,  że  nie  skończy  się  tak,  że  tylko  nasze  jedno
przedszkole  zostanie  upchnięte,  upchnięte  dosłownie,  w  starym  budynku  jako  jedyne.
Dziękuję Państwu za uwagę.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy Pani
bardzo. Czy Pan Prezydent chciałby parę słów? Proszę bardzo.”

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział:  „Panie  Przewodniczący!
Wysoka Rado! Rzeczywiście, Szanowna Pani, dziękuję za to bardzo emocjonalne wystąpienie
w sprawie budowy nowego przedszkola nr 17. Rzeczywiście, jak słusznie Pani zauważyła,
sprawa już ma pewną historię. Historię niełatwą, to prawda. Historię nie do końca taką o
jakiej Pani powiedziała, bo nie było nigdy pomysłu przeniesienia tego przedszkola na inne
osiedle.  Tutaj  niestety  minęła  się  Pani  z  prawdą.  (niezrozumiały  głos  z  sali)  Ale  ja  Pani
wytłumaczę.  W tym momencie  akurat  Pani  mówiła  o  pewnym pomyśle  rzeczywiście  z
przedszkolem nr 3 i to przedszkole był pewien pomysł, żeby znalazło się w, znaczy  w
wyremontowanym budynku Szkoły Podstawowej  nr  17 i  taki  pomysł  był.  Natomiast  po
dyskusjach, także na tej sali podczas sesji Rady Miasta i nie tylko, rzeczywiście został -
uwaga – wyremontowany budynek. Proszę zwrócić uwagę, że Miejskie Przedszkole nr 3
nie zostało zbudowane, nie wiem, od podstaw, tylko jest w wyremontowanym budynku,
który pierwotnie absolutnie nie spełniał wymogów budynku oświatowego, bo był po prostu
stołówką. Ja mam świadomość, że dzisiaj może jeszcze nie jest to ten czas i to miejsce,
może nie czas, bo miejsce zawsze jest dobre, ale jeśli trzeba to możemy tę dyskusję na
nowo rozpocząć. Ja nigdy nie ukrywałem, że jestem zwolennikiem przeniesienia budynku
przedszkola do części Szkoły Podstawowej nr 3 i tu mogę Panią zapewnić, że zgodnie przede
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wszystkim z przepisami. Nikt nigdy nie da zgody na to, żeby dzieci były w budynku, który nie
będzie spełniał wszystkich wymogów, absolutnie. Tak że tutaj w tym momencie, w tym
momencie  te  obawy  są  nieuzasadnione.  Budynek  przedszkola  nr  3  również  został
wyremontowany,  dostosowany  tak,  żeby  spełniać  wszystkie  standardy.  Powiem  więcej,
podobna sytuacja jest w tej chwili z Miejskim Przedszkolem nr 6, gdzie również musieliśmy
dostosować ten budynek do wymogów przeciwpożarowych. W tej chwili trwa remont tego
budynku Miejskiego Przedszkola nr 3… 6, przepraszam, 6. Dzisiaj, tak patrząc nieco mniej
emocjonalnie  chcę  powiedzieć  bardzo  wyraźnie,  po  pierwsze,  jakby  rozwiewając  Pani
wątpliwości, nie ma żadnego zagrożenia, żeby osiedle pozostało bez przedszkola. Kwestia
lokalizacji to, jak Pani doskonale wie, jest to kwestia stu, może stu pięćdziesięciu metrów,
które  dzieli  jeden  budynek  od  drugiego  w  tym  momencie,  więc  nie  ma  ma  mowy  o
przeniesieniu  w  żadną  inną  lokalizację.  Natomiast  jest  rzeczywiście  kwestia  do
rozstrzygnięcia kosztów i tak naprawdę sposobu użytkowania przez mieszkańców. Chcę Pani
powiedzieć bardzo mocno, że sytuacja w której, jeśli chodzi o koszty, będziemy budować
nowy budynek a nie adaptować istniejącą w tej chwili część Szkoły Podstawowej nr 3 w
konsekwencji po prostu będziemy musieli wydać więcej środków na budowę niż na remont,
to po pierwsze. A po drugie – będziemy także musieli wydać środki na adaptację tej części
szkoły, która pozostanie na inne potrzeby, bo trudno wyobrazić sobie, żeby taki budynek stał
po prostu pusty i niszczał. Więc koszty, które trzeba będzie ponieść, o tym także mówiliśmy,
będą pewnie może nie dwa razy większe ale prawie dwa razy większe w przypadku budowy
nowego budynku i adaptacji na jakieś inne potrzeby, które na pewno się znajdą, ale jednak
budynku Szkoły Podstawowej nr 3. To po pierwsze. A po drugie – istotne także jest, tak mi
się wydaje, także z punktu widzenia mieszkańców osiedla to jak ta przestrzeń pomiędzy
blokami niedaleko kościoła św. Królowej Jadwigi na której dzisiaj stoi Miejskie Przedszkole nr
17, stał tam także obok barak czy budynek szkoły specjalnej nr 7, będzie zaadaptowana
właśnie  zgodnie  z  potrzebami  i  oczekiwaniami  mieszkańców.  Dzisiaj  znalezienie  miejsca
parkingowego, kiedy przywozi się, powiem tak, przywozi, bo przyprowadza pewnie nie, ale
przywozi dzieci do przedszkola, jest bardzo trudne. Wiem o tym doskonale, ponieważ często
bywam jako gość właśnie w tym przedszkolu. Nie dalej jak kilka dni temu właściwie byłem
przy okazji Święta Niepodległości w tym przedszkolu. Zdaję sobie więc z tego doskonale
sprawę, że problem miejsc parkingowych jest tam bardzo palący. To jedna uwaga. Jeszcze
jedna,  taka  która  z  perspektywy  prezydenta,  sądzę  radnych,  ale  także  z  perspektywy
rodziców jest istotna, że dziecko jest i  powinno być oczywiście, ma Pani rację, w pełni
bezpieczne, zaopiekowane, powinno wzrastać w przedszkolu rozpoczynając swoją przygodę
edukacyjną  w  jak  najbardziej  komfortowych  warunkach  i  to  zrobiliśmy  remontując,
remontując nie tylko budując, ale to budując również, kilka przedszkoli. W tej chwili, jak Pani
słusznie  zauważyła,  już  tylko  dwa  zostały  wybudowane  w  tak  zwanym  systemie
ciechanowskim. Natomiast trzeba pamiętać, że potrzeby, jeśli chodzi o edukację, są bardzo
dużo. Dziecko kończy edukację przedszkolną w wieku lat sześciu, mając siedem lat idzie do
szkoły. Za moment okaże się, że Szkoła Podstawowa nr 3 wymaga kolejnych nakładów
inwestycyjnych,  między innymi – i  to  widać gołym okiem – także w remont chociażby
przyszkolnych boisk, które są w nie najlepszym już dzisiaj stanie. Na to także trzeba znaleźć
środki  w budżecie  miasta.  To  oczywiście  jest  i  determinacja  i  decyzja  prezydenta  oraz
radnych miasta. Zgadzam się. Jeszcze na pewno nie raz w różnych okolicznościach będziemy
dyskutować o przyszłości i planach, jeśli chodzi o bądź remont, bądź budowę nowej siedziby
Miejskiego  Przedszkola  nr  17.  Ja  do  takiej  rozmowy  jestem  gotowy,  może  mniej
emocjonalnej,  bardziej  racjonalnej,  bo  ja  przedstawiam  przede  wszystkim  racjonalne
argumenty zapewniając Panią, co przede wszystkim jest bardzo istotne, że remont budynku,
jeśli będzie, to on będzie również dostosowywał ten budynek właśnie do potrzeb dzieci w
wieku  przedszkolnym.  Tak zrobiliśmy w Miejskim Przedszkolu  nr  3,  tak  dzisiaj  również
remontujemy Miejskie Przedszkole nr 6, nie budujemy nowego. A proszę mi wierzyć to
dawniej był żłobek i pewnie dzisiaj, gdybyśmy mieli budować to w takiej formie byśmy tego
przedszkola tak nie zbudowali. Natomiast jest to remont placówki, która w tym momencie
istniała.  To  dotyczyło  zarówno  Miejskiego  Przedszkola  nr  3,  jak  i  w  tej  chwili  dotyczy
Miejskiego Przedszkola nr 6. Natomiast powtórzę jeszcze raz – ja na taką dyskusję jestem
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gotowy w każdym momencie, w każdym czasie, jeśli tylko Państwo zaprosicie mnie, możemy
także tutaj rozmawiać, spotykać się i na sesjach rady Miasta również. Ta decyzja pewnie
będzie podjęta. Tak czy inaczej w perspektywie najbliższych kilku lat trzeba będzie zapewne
znaleźć  środki  na  rzeczywiście  rozwiązanie  tego  wyzwania  jakim  jest  nowa  siedziba
przedszkola nr 17, tak jak między innymi postąpiliśmy z wieloma innymi przedszkolami bądź
placówkami oświatowymi bądź budując, bądź remontując. Bo powtórzę jeszcze raz – nie
każda  placówka  została  na  nowo  wybudowana,  wiele  z  nich  po  prostu  było
wyremontowanych i dzisiaj spełnia najwyższe standardy pobytu dzieci w przedszkolach. O
tym mogę Panią na pewno zapewnić. Dziękuję bardzo.(z sali Pani  Justyna Głodkowska
powiedziała: „Z pewnością będziemy rozmawiać na ten temat, tylko (niezrozumiały głos). My nie
jesteśmy zachłanni. My bardzo byśmy chcieli, żeby ta placówka została wyremontowana.
Niestety się nie da i Pan Prezydent o tym wie. (niezrozumiały głos)”).”         

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy Pani
bardzo. Na pewno jeszcze będziemy do tego tematu jako rada miasta wracać. W sprawach
różnych jeszcze Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę bardzo.”

Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Sprawa oczywiście dotyczy Przedszkola 17, bo
jest  nam bardzo  bliski  i  bardzo  ważny  ten  temat.  Rzeczywiście,  tak  jak  słusznie  Pani
powiedziała, budzi emocje i trudno się dziwić tym emocjom, bo to Państwo jako rodzice, jako
nauczyciele,  opiekunowie  zwracaliście  na  to  uwagę.  Jeździliśmy  na  te  spotkania  do
przedszkola i doskonale wiemy, znamy ten temat. I jakby ten temat sam się nie wziął
znikąd. To Pan Prezydent właśnie jeżdżąc na spotkania w tym przedszkolu wcześniej przed
laty wspominał o budowie tego przedszkola i to podkreślali właśnie pracownicy tej placówki.
Tak że to nie jest wymysł kogokolwiek, tylko zrodził się właśnie będąc podczas spotkań Pana
Prezydenta w tej placówce. I dlatego tak ważne jest dotrzymywanie słów i mówienie o tym,
że staramy się realizować to co wcześniej zaplanujemy. Więc, jeśli  o czymś mówimy to
postarajmy się wcielać to w życie. Państwo zebrali ponad dwa tysiące podpisów, to naprawdę
jest ogrom podpisów i one nie były z całego miasta, one były z tego osiedla, czyli dawały
wyraz  potrzeb  tych  mieszkańców.  I  żałuję,  że  nie  wsłuchujemy  się  w  potrzeby  tych
mieszkańców i nie realizujemy tak ważnego przedsięwzięcia. I to nie jest wcale tak, że
Szkoła Podstawowa nr 3 zapewnia komfortowe warunki dla przedszkolaków, bo te dzieci
muszą biegać po piętrach. To nie jest do końca komfortowe i bezpieczne i wszyscy sobie z
tego  zdajemy  sprawę.  Chodziło  o  to,  żeby  zapewnić  rzeczywiście  tym  przedszkolakom
właściwe  warunki  w  tej  placówce  na  tym  samym  miejscu  w  którym  było  wcześniej
przedszkole. I o to wnioskują ci mieszkańcy i to nie jest nic nadzwyczajnego. To nie są
straszne koszty. Jeśli Pan Prezydent stara się teraz to wyolbrzymiać, że to jest dwa razy
większy koszt niż remont, to proszę nam to udowodnić. Bo pamiętam, że były te dwie
koncepcje  zagospodarowania  Szkoły  Podstawowej  nr  3  i  przedszkola  dawnego  nr  17  i
Państwo  jakby  staraliście  się  różnie  ważyć  te  elementy,  które  były  załączone  w  tych
koncepcjach. Bo na przykład przy przedszkolu nr 17 była nie tylko budowa przedszkola, ale i
adaptacja terenu, natomiast przy szkole nr 3 był remont, nie było już adaptacji terenu. I
dopytywaliśmy się wtedy, dlaczego nie ma tego zagospodarowania wokół na przedszkole, bo
to też stanowi jakiś dodatkowy koszt. I stąd ważąc te dwie koncepcje rzeczywiście podrożało
to koncepcję budowę nowego przedszkola nr 17. Tak że nie do końca wydaje mi się, że ten
dialog, o którym Pan Prezydent mówi, był prowadzony na równych zasadach, bo niestety
wydaje mi się, że było to właśnie tak: traktujmy to racjonalnie, szukajmy oszczędności, to
jest tańsza inwestycja w postaci remontu przedszkola nr 3. Ale tutaj się ważą nie tylko
emocje, ale przede wszystkim ważny głos tych mieszkańców, rodziców obecnych dzieci i
przyszłych dzieci. Tu był też ważny element który podkreślali nie tylko rodzice, ale również
rada osiedla, chodzi o rozwój tego osiedla, o takie nadanie innego tchnienia dla tego osiedla,
żeby je trochę ożywić. Ożywić i uatrakcyjnić przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy
znajdą tutaj być może przyszłe mieszkanie, w kontekście również tego przedszkola, które
byśmy  pobudowali  jako  nowoczesne  przedszkole,  ładne,  które  będzie  sprzyjające  i
bezpieczne przedszkolakom i to był chyba jeden również z ważniejszych elementów dla
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całego osiedla, które dodawało plusów. I, Panie Prezydencie, jeśli tak mówi Pan o otwartości,
ja wyjęłam przed kilkudziesięcioma może minutami projekt budżetu na 2019 rok, w nim nie
ma przedszkola nr 17, nie ma koncepcji, nie ma dokumentacji, niczego cokolwiek by zwał,
nie mówiąc, że mamy zabezpieczać już w tym budżecie na 2019 rok środki na budowę tego
przedszkola. Ja oczywiście deklaruję Pani i wszystkim osobom, które są zainteresowane w
tej kwestii, tak samo jak wszyscy radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, tak jak do tej pory
byliśmy blisko tego tematu tak nadal pozostaniemy, że będziemy oczywiście wspierać tę
inicjatywę. Złożymy stosowny wniosek do projektu budżetu na 2019 rok, aby zapoczątkować
tą inwestycję w postaci  chociaż zaczęcia dokumentacji  technicznej.  Natomiast,  jeśli  Pan
Prezydent rzeczywiście tak deklaruje tą otwartość i chce rozmawiać to ja oczekuję, Panie
Prezydencie, bo wiem że Pan bardzo zajęty kalendarz pełniąc tę ważną rolę prezydenta
miasta Płocka, funkcję z wyboru, w związku z tym proszę o wyznaczenie terminu, w którym
moglibyśmy jako radni Prawa i Sprawiedliwości z Panem spotkać się w sprawie kreowania
budżetu na rok 2019, w tym również przedszkola nr 17. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze w sprawach różnych? Proszę bardzo, Pan Prezydent. Rozumiem, że Pan Radny
sygnalizował zgłoszenie Pana Prezydenta, czy chciałaby Pan Radny również głos zabrać?
(niezrozumiały głos z sali) Proszę bardzo, najpierw może Pan Radny Marek.”

Pan Radny  Marek Krysztofiak powiedział:  „Tutaj  już  Pani  Głodkowska,  jeżeli  nie  mylę
nazwiska, Pani Przewodnicząca powiedziała jak to naprawdę było z tym zamieszaniem z
przedszkolem nr 17. Ja brałem w tym udział, w tym spotkaniach, ale już nie chcę tego wątku
kontynuować.  Rozumiem,  że  Pan  Prezydent  będzie  ad  vocem do  Pani  Przewodniczącej
odpowiadał, ale ponieważ pojawiły się sprawy oświatowe to ja mam dwie sprawy oświatowe.
Pierwsza z podwórka Pana Prezydenta, chodzi o Jagiellonkę, ponieważ miałem telefony - jak
się będzie nazywała szkoła za rok, czy będzie to dalej zespół szkół, czy będzie to Liceum
imienia  Jagiełły?  Chodzi  o  to  czy  będzie  tam  włączona  szkoła  podstawowa  ze  szkoły
muzycznej, czy będzie dalej zespół szkół. Nie wiem z czym to zamieszanie powstało. Może
Pan Prezydent Siemiątkowski, może Pan Prezydent Nowakowski, obydwoje bardzo blisko
związani  z  Jagiellonką  w różny sposób  mogą  odpowiedzieć  publicznie  jak  to  naprawdę
będzie, bo tam jest jakieś zamieszanie z nazwą przyszłej szkoły. I druga sprawa oświatowa.
Też,  nie  ukrywam, pisałem dwukrotnie  interpelację  i  mam też  ciągle  pytanie  co  jest  z
podwyżką płac pracowników administracji i obsługi oraz co jest z dodatkami dla nauczycieli,
dyrektorów.  Czy  ostatecznie  w  nowym budżecie  Państwo  przewidujecie?  Bo  ja  miałem
dwukrotnie odpowiedź, że jest budżet przygotowywany, więc się zastanawiacie. Teraz już
budżet jest przygotowany to prosiłbym o publiczną odpowiedź w tym temacie, czy będą te
podwyżki płac, czy będą… (z sali Pan Radny  Roman Siemiątkowski zwrócił uwagę, że
zapytania należy składać na piśmie.) Nie na piśmie, Panie Prezydencie. Są sprawy różne,
możemy rozmawiać. (niezrozumiały głos z sali) Ale, Panie Prezydencie, ja rozumiem, że
władza totalitarna polega na całkowitym zawłaszczeniu wszystkiego, nie tylko stanowisk,
również na braku wolności słowa. (niezrozumiały głos z sali) Panie Prezydencie, ale ja proszę
bardzo, Pan naprawdę się zrobił totalitarystą, chyba że Pan nim był. Panie Prezydencie i
pozaoświatowy temat,  skoro  już  jestem przy  głosie.  Nie  wiem,  czy  na  następnej  sesji
zostaniemy jako opozycja dopuszczeni do głosu zgodnie z nową władzą totalitarną w tym
mieście. Czy i kiedy będzie remontowany budynek Urzędu Stanu Cywilnego? Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zawsze opozycja
była dopuszczana na tej sali do głosu i na pewno tak będzie. To nie jest sejm, Panie Radny.
(niezrozumiałe głosy z sali) Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos teraz, czy ktoś z Państwa
Radnych? Nie widzę. Pan Prezydent chciałby jeszcze się odnieść dzisiaj? Pan Radny Jerzy
Seweryniak. Proszę bardzo Panie Jurku.”

Pan  Radny  Jerzy Seweryniak  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Wysoka Rado! Dostaliśmy książkę budżetu. Jeszcze nie doczytałem się, ale mam pytanie czy
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będzie autopoprawka do budżetu stworzona? (z sali Pan  Wojciech Ostrowski  Skarbnik
Miasta Płocka powiedział:  „Zawsze jest.”) Zawsze jest,  tak? To ja bym prosił,  na moim
osiedlu ulica Jeziorna połowa jest zwodociągowana a połowa nie. Połowa mieszkańców nie
ma wody. Proszą, jeszcze raz proszą o wybudowanie wodociągu na ulicy Jeziornej do końca
granic miasta. Dlaczego? Dlatego, że idąc matki płaczą i nie wiedzą co robić, pranie wożą na
inne osiedla. Bardzo o to proszę. Złożę taki wniosek na autopoprawkę do budżetu. Następny
mam punkt – wykup gruntu przy szkole nr 15 w Górach pod parking. Dlaczego o tym chcę
powiedzieć.  Pan Prezydent  był  wtedy  na  spotkaniu.  Matki,  które  przywożą  sześciolatki,
wchodzą w błoto, dzieci wchodzą w błoto. Bardzo proszę, żeby mi ktoś pomógł z urzędu
miasta, żeby jechać do Łącka i wynegocjować ten plac pod parking. Jest bardzo potrzebny
dla tego osiedla. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym tym z Państwa, którzy tego nie wiedzą, przypomnieć albo poinformować –
sesję  budżetową  będziemy  mieć  zapewne  pod  koniec  grudnia,  natomiast  na  pewno
wcześniej  będzie  wspólne posiedzenie  bądź połączonych komisji  bądź,  jeżeli  jeszcze nie
będzie  ukonstytuowanych  komisji  przedsesyjne  zebranie  wszystkich  radnych  i  wszelkie
tematy dotyczące budżetu również wtedy będziemy poruszać, wnioskować, prosić. Czy ktoś
z Państwa Radnych jeszcze chciałby? Nie widzę. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę
bardzo.”

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo,
oczywiście na wszystkie te zapytania odpowiedź będzie udzielona na piśmie dla Państwa
Radnych. Ja tylko jak gdyby w kontekście tej totalitarnej władzy chciałbym powiedzieć, że tu
raczej mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia w Płocku z opozycją totalną przez
ostatnie osiem lat i to, bym tak powiedział, czasami przynosi określone konsekwencje. Ja też
żałuję, że tak było. Chciałbym, żeby było inaczej, żeby ta współpraca – tak jak deklarowałem
– była zupełnie inna i to dotyczy wszystkich tematów, także i tych trudnych. Bo ja nie
ukrywam, że temat przyszłości Miejskiego Przedszkola nr 17, abstrahując od tej politycznej
dyskusji,  jest  mi  rzeczywiście  bardzo  bliski  i  ważny.  Rzeczywiście  ja  jeszcze  raz  mogę
potwierdzić – tak, po wybudowaniu tak długo oczekiwanego budynku dla Zespołu Szkół
Specjalnych nr 7 a obecnie Szkoły Podstawowej nr 24, w moim sercu, w moim pomyśle, w
moim  umyśle,  był  właśnie  pomysł,  ażeby  na  tym  miejscu  zbudować  nowy  budynek
przedszkola nr 17. Natomiast po drodze – i tym się dzieliłem przede wszystkim z Panią
Dyrektor, żeby było jasne, nie była to żadna publiczna obietnica, ale rzeczywiście jedna z
rozmów z Panią Dyrektor – natomiast po drodze okazało się, że mamy do czynienia z
reformą edukacji. Reformą edukacji w efekcie której rzeczywiście część budynków naszych
szkolnych pozostanie pusta i przede mną jako prezydentem, przed nami jako samorządem
jest wyzwanie co w tych budynkach ma się w przyszłości znaleźć, czy będą one dalej służyły
na przykład jako placówki edukacyjne – przedszkolne bądź szkolne – bądź placówki na
przykład, bo w Szkole Podstawowej nr 17, w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 17, tam
będzie poradnia psychologiczno-pedagogiczna, a więc te funkcje mogą być różne. Natomiast
za  każdym razem ten  budynek  musi  być  zgodny  z  przeznaczeniem i  dostosowany  do
potrzeb. Chciałbym - jedynie taka drobna uwaga – jako ojciec czwórki dzieci powiedzieć, w
tym jednego przedszkolaka, że dzieci generalnie nie biegają po schodach w przedszkolach. Z
reguły mamy przedszkola, gdzie są po prostu schody, piętrowe przedszkola i tam dzieci są
po prostu prowadzone przez albo opiekunów, albo rodziców, albo panie, które pracują w
przedszkolu. I do tej pory w tych przedszkolach, to są różne przedszkola, bo nie wszystkie
mają to szczęście będąc nawet nowymi i tak wyremontowanymi albo zbudowanymi są i tak
piętrowe.  Po  prostu  schody  są  elementem  takiego  budynku,  klatki  schodowe,  schody,
kaloryfery, okna. Wiadomo, że niebezpieczeństwo może czaić się wszędzie dla małego i do
tego jeszcze bardzo takiego żywotnego dziecka, ale jednak ono jest cały czas pod opieką,
więc w tym momencie jak traktuję ten głos Pani Przewodniczącej jako głos w którym trzeba
wrócić  do dyskusji  o  przyszłości  rzeczywiście przedszkola,  przyszłości.  Tylko ja  z  wielką
naprawdę  troską  wrócę  do  tej  dyskusji  prosząc  jednak  o  także  argumenty  nie  tylko
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wypływające z emocji ale racjonalne, bo na takie argumenty dużo łatwiej dyskutować, bo
wiadomo w przypadku emocji  ta  dyskusja  jest  dużo,  dużo trudniejsza.  Ale  jeszcze  raz
powtórzę – dziękuję, bo mam świadomość, że jest to bez wątpienia wyzwanie, któremu w
najbliższym czasie tej kadencji na pewno będziemy musieli sprostać. Jeszcze raz bardzo
dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo, Panie Prezydencie. Nie widzę… Jest jeszcze zgłoszenie Pani Przewodniczącej. Proszę
bardzo.”

Pani  Radna  Małgorzata  Struzik  powiedziała:  „Panie  Przewodniczący,  Pani  protokolant
prosiła,  żeby zasygnalizować Państwu, że wszystkie zapytania trzeba składać na piśmie,
ponieważ Panie nie będą już robiły wyciągów i przekazywać po prostu. To wynika z nowej
ustawy  samorządowej.  Tak  że  bardzo  proszę.  Tak,  potwierdza  Pani,  tak,  że  wszelkie
zapytania, które Państwo złożyliście w sposób ustny proszę na piśmie. I druki są, druki
specjalne przygotowane są u Pani protokolant. Dziękuję bardzo.”

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

Pani  Radna  Wioletta Kulpa powiedziała:  „To może tylko doprecyzujmy. Oczywiście  my
wiemy o tym, że zmieniła się ustawa, ale to nie znaczy, Panie Radny Romanie Siemiątkowski,
że nie mamy zabierać głosu. Mamy prawo zabrać głos, możemy o tym mówić i za chwilkę
złożyć  to  na  piśmie.  Natomiast  chcemy  to  zakomunikować,  żeby  trafiło  to  do  opinii
publicznej, Szanowny Panie Radny. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń. Zatem zamykam pierwszą sesję nowej Rady Miasta Płocka.”  

Ad pkt 7  

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała       Sekretarz Sesji    Przewodniczący 
 Rady Miasta Płocka  Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera   Tomasz Kominek             Artur Jaroszewski
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	PROTOKÓŁ NR I/2018
	Z OBRAD I SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
	ODBYTEJ W DNIU 22 LISTOPADA 2018 ROKU
	Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.
	7. Zakończenie obrad I sesji Rady.
	Ad pkt 1
	Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior otworzył obrady I Sesji Rady Miasta Płocka kadencji 2018-2023. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Powitał Państwa Radnych, Prezydenta Miasta Płocka, parlamentarzystów, przedstawicieli służb mundurowych, Przewodniczących Rad Mieszkańców Osiedli, Przewodniczących Zarządów Osiedli Miasta Płocka, dyrektorów i prezesów zakładów budżetowych i spółek gminnych, dyrektorów wydziałów urzędu miasta, przedstawicieli mediów oraz wszystkich przybyłych na obrady. Powitał także przedstawicieli urzędu miasta Żytomierza, ukraińskiego miasta partnerskiego Płocka: Panią Tetianę Hryszczuk - Zastępcę Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów, Pana Oleksandra Zabłotskiego - Zastępcę Naczelnika Zarządu Budowlanych Zasobów Komunalnych, Pana Igora Błażyjewskiego – Dyrektora Departamentu Rozwoju Miasta i Gospodarki Gruntami. Wizyta jest związana z uczestnictwem miasta Płocka i miasta Żytomierza w projekcie prowadzonym przez Związek Miasta Polskich i Związek Miast Ukraińskich pt. „Zarządzanie miastem i gminą miejsko–wiejską w modelu partnerstwa i współpracy - adaptacja do uwarunkowań ukraińskich.” Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Poinformował, że przedstawiciele Ukrainy przyjeżdżali już wielokrotnie do Płocka. W październiku gościliśmy trzy miasta z obwodu Żytomierskiego podczas Forum PPP. Przedstawiciele Płocka również odwiedzili Żytomierz, gdzie prezentowali między innymi strategię zrównoważonego rozwoju miasta. Tym razem goście z Ukrainy przez cały tydzień mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem polskiego samorządu na przykładzie płockiego ratusza w ramach tzw. warsztatu job shadowing. Pan Radny Senior powiedział, że ma nadzieję, że pobyt w Płocku to nie tylko praca i wymiana doświadczeń, ale również możliwość zwiedzania miasta i poznania jego niezwykłego uroku, a także że oprócz dodatkowej wiedzy zostaną w sercach gości również ciepłe wspomnienia z pobytu w naszym mieście.
	Ad pkt 2
	Tekst ślubowania: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
	Ad pkt 3
	3. wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka w kadencji 2018-2023
	Punkt: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka w kadencji 2018-2023 został wprowadzony do porządku obrad I Sesji Rady Miasta Płocka.
	4. wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu: wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka – podjęcie uchwały
	Punkt: wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka – podjęcie uchwały został wprowadzony do porządku obrad I Sesji Rady Miasta Płocka.
	5. wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu: wybór Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka – podjęcie uchwały
	Punkt: wybór Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka – podjęcie uchwały został wprowadzony do porządku obrad I Sesji Rady Miasta Płocka.
	6. wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu: sprawy różne.
	Punkt: sprawy różne został wprowadzony do porządku obrad I Sesji Rady Miasta Płocka.
	Ad pkt 3a
	Wyniki głosowania nad składem Komisji Uchwał i Wniosków.
	W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w zaproponowanym składzie.
	Komisja Uchwał i Wniosków:
	Joanna Olejnik
	Małgorzata Struzik.
	Ad pkt 3b
	Pan Radny Łukasz Chrobot odczytał nazwiska radnych.
	Wyniki głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej.
	W wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna została powołana w zaproponowanym składzie.
	Komisja Skrutacyjna:
	Anna Derlukiewicz
	Wioletta Kulpa
	Roman Siemiątkowski
	Jacek Terebus.
	Ad pkt 4
	Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior powiedział: „Przechodzimy do punktu: wybór Przewodniczącego Rady. Bardzo proszę o zgłoszenie kandydatów. Bardzo proszę, proszę bardzo.”
	Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Zgłaszam kandydaturę Pana Radnego Artura Jaroszewskiego.”
	Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior powiedział: „Czy Pan Jaroszewski wyraża zgodę?”
	Pan Radny Artur Jaroszewski powiedział: „Tak, wyrażam zgodę.”
	Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior powiedział: „Dziękuję bardzo.”
	Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Mieszkańcy Płocka! W imieniu radnych wybranych z list Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zgłosić na funkcję przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Artura Jaroszewskiego. Sądzę, iż nikomu na tej sali nie muszę przedstawiać Artura Jaroszewskiego. Uczynię to, aby formalnościom stało się zadość. Artur Jaroszewski jest wieloletnim radnym Rady Miasta Płocka. W latach 2006-2011 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka. W latach 2011-2018 był przewodniczącym Rady Miasta Płocka. Jako wieloletni sekretarz Rady Miasta Płocka mogę stwierdzić, iż jestem dumny z tego, że mieliśmy takiego przewodniczącego. Wierzę, że będzie nim nadal. Artur Jaroszewski jest osobą wszechstronnie wykształconą. W karierze zawodowej sprawował z powodzeniem liczne odpowiedzialne stanowiska, w tym prezesa zarządu i dyrektora. Od 27 lat jest żonaty, dwoje dorosłych dzieci. To on od lat uświadamia nam wszystkim jak specyficznym środowiskowo miastem jest Płock. Nie raz już płacił za to wysoką cenę. Ale jak mawiał profesor Bartoszewski: warto być przyzwoitym choć nie zawsze się nam to opłaca. Proszę Wysoką Radę o poparcie kandydatury Artura Jaroszewskiego na przewodniczącego Rady Miasta Płocka w kadencji 2018-2023.”
	Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior powiedział: „Bardzo proszę o zgłoszenie kandydata jeszcze. Czy jeszcze jest osoba? Nie widzę. Bardzo proszę o przegłosowanie przez Wysoką Radę kandydatury Pana Jaroszewskiego. (niezrozumiałe głosy z sali) Przepraszam, tak. Następnie proszę Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się a mianowicie wybranie spośród siebie przewodniczącego i przystąpienie do... przygotowanie kart do głosowania. W tym momencie ogłaszam przerwę. Bardzo proszę komisję, aby opuściła salę. Dziesięciominutową przerwę. (niezrozumiałe głosy z sali) Pięć? Niech będzie pięć, dobrze. Niech będzie pięć.”
	Radny Senior ogłosił pięciominutową przerwę w obradach.
	Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior wznowił obrady po przerwie i przekazał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.
	Pani Radna Anna Derlukiewicz powiedziała: „Szanowni Państwo! Komisja się ukonstytuowała. Ja jestem przewodniczącą tej komisji. I teraz będziemy Państwa po kolei wyczytywać w celu przekazania kart do głosowania. I żeby głos był ważny należy zaznaczyć , są trzy opcje: za, przeciw, wstrzymuję się i należy zaznaczyć, najlepiej postawić X w kratce. Więc teraz proszę bardzo Pana Radnego Andrzeja Aleksandrowicza. A, jeszcze przepraszam – proszę później złożyć kartkę na pół i wrzucić do urny tutaj obok stojącej.”
	Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała nazwiska radnych, a pozostali członkowie Komisji Skrutacyjnej przekazali karty do głosowania radnym: Andrzejowi Aleksandrowiczowi, Edwardowi Bogdanowi, Leszkowi Brzeskiemu, Łukaszowi Mariuszowi Chrobotowi, Annie Derlukiewicz, Darii Magdalenie Domosławskiej, Jackowi Jasionowi, Teresie Kijek, Tomaszowi Zdzisławowi Kolczyńskiemu, Tomaszowi Kominkowi, Tomaszowi Kordze, Iwonie Krajewskiej, Markowi Krysztofiakowi, Piotrowi Kuberze, Wioletcie Marii Kulpie, Lechowi Janowi Latarskiemu, Tomaszowi Maliszewskiemu, Adamowi Pawłowi Modliborskiemu, Joannie Ewie Olejnik, Mariuszowi Pogonowskiemu, Jerzemu Kazimierzowi Seweryniakowi, Romanowi Wiesławowi Siemiątkowskiemu, Małgorzacie Struzik i Jackowi Piotrowi Terebusowi. Pan Radny Artur Jaroszewski powiedział: „Chciałbym poinformować, iż nie wezmę udziału w tym głosowaniu.”
	W tym miejscu obrad radni przystąpili do tajnego głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Miasta Płocka.
	Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior poprosił radnego sekretarza o odczytanie nazwisk radnych.
	Pan Radny Łukasz Chrobot odczytywał nazwiska radnych i radni wrzucali karty do głosowania do urny.
	Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior powiedział: „Bardzo dziękuję za wrzucenie kart do urny. Ogłaszam pięciominutową przerwę. (niezrozumiałe głosy z sali)”
	Pani Radna Anna Derlukiewicz powiedziała: „Czy wszyscy radni oddali już głos? Zamykamy głosowanie i udamy się teraz na liczenie.”
	Przerwa w obradach.
	Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior powiedział: „Wznawiam obrady Szanowni Państwo. Pani Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przeczyta protokół. Proszę.”
	Pani Radna Anna Derlukiewicz powiedziała: „Dziękuję. Protokół Komisji Skrutacyjnej Rady Miasta Płocka sporządzony w dniu 22 listopada 2018 roku z wyboru przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Komisja w składzie: Radna Anna Derlukiewicz – przewodnicząca, Radna Wioletta Kulpa – członek, Radny Roman Siemiątkowski – członek, Radny Jacek Terebus – członek ustaliła wyniki wyboru przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Radni zgłosili następującego kandydata: Pana Artura Jaroszewskiego. Na stan 25 radnych na dzisiejszej sesji obecnych jest 25 radnych. W tajnym głosowaniu oddano 24 głosy w tym: 24 głosy ważne, 0 głosów nieważnych. Kandydat otrzymał następującą ilość głosów: Pan Artur Jaroszewski – 23 głosy za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Gratulujemy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przewodniczącym Rady Miasta Płocka został Pan Artur Jaroszewski. Gratulujemy. Na tym protokół zakończono i złożono podpisy przez komisję. Dziękuję.”
	Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior powiedział: „Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. W tym momencie chciałbym prosić Państwa Radnych o przegłosowanie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Artura Jaroszewskiego. Bardzo proszę o odczytanie nazwisk i uchwałę. Bardzo proszę.”
	Pan Radny Łukasz Chrobot odczytał nazwiska radnych.
	wstrzymujące – 0
	UCHWAŁA NR 1/I/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
	Pan Jerzy Seweryniak Radny Senior przekazał prowadzenie obrad Panu Arturowi Jaroszewskiemu Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
	Ad pkt 5
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, zacząłem od tego, że poprosiłem Pana Przewodniczącego Seniora, żeby został ze mną przy stole prezydialnym do końca prowadzenia dzisiejszej sesji. Jesteśmy w punkcie piątym: przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta prowadzenia sesji od Radnego Seniora. Pozwólcie Państwo, iż w tym momencie podejdę do mównicy. Panie Prezydencie! Państwo Radni! Zaproszeni Goście! Mieszkańcy Płocka! Pragnę Państwu Radnym bardzo serdecznie podziękować za okazane po raz kolejny zaufanie. Chciałbym oświadczyć, że będę starał się prowadzić, pełnić funkcję przewodniczącego w sposób jak najlepszy i jak najkorzystniejszy dla mieszkańców miasta i dla naszej lokalnej społeczności. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za udział w głosowaniu. Bardzo serdecznie dziękuję za taki wynik głosowania. Chciałbym bardzo, żebyśmy w tej kadencji, innej niż pozostałe, ponieważ o rok dłuższej, maksymalnie wspólnie ze sobą współpracowali w każdym temacie tam, gdzie dobro miasta będzie tego wymagało. Kampania wyborcza, Szanowni Państwo, za nami. Przed nami pięć lat wspólnej pracy. Spory i dyskusje to nieodłączny element demokracji, wszyscy o tym wiemy. Są takie tematy w których na pewno różnimy się, natomiast z tych różnic, które między nami się pojawiają, często rodzą się dobre dla Płocka rozwiązania. Bardzo chciałbym prosić Państwa o to, żeby poziom dyskusji i debaty, który toczymy na tej sali, był na dobrym, był na tle wysoki, żebyśmy nie musieli się wstydzić tego jak prowadzimy dyskusję, żebyśmy wychodząc z tej sali często po obradach mogli ze sobą normalnie, serdecznie rozmawiać, podawać sobie ręce. Ja już kilkakrotnie na tej auli mówiłem, że cieszę się, że poziom dyskusji na tej sali jest wyższy niż przy Wiejskiej i mam nadzieję, że nadal tak będziemy to utrzymywać. Mam prośbę też do Państwa, żebyśmy zostawili na boku wszelkie jałowe nieraz dyskusje. Zdarza się, że nieraz zapętlamy się w tych rozmowach i dyskusjach nad sprawami naprawdę błahymi. Proszę, żebyśmy koncentrowali się przede wszystkim na tych najważniejszych zadaniach i wyzwaniach, które stoją przed nami. Dla mnie nie ulega wątpliwości, iż najważniejszą sprawą, która stoi przed nami jako przed Radą Miasta Płocka i przed Panem Prezydentem, przed urzędem miasta, to są sprawy zmierzające do poprawy zewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej naszego miasta. Przed nami wspólna praca na rzecz wytrasowania, wytyczenia, zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S10 w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka oraz zaprojektowania i budowa nowej linii kolejowej do Warszawy. Tutaj, jak wiemy, mamy już dwa warianty możliwe – przez Modlin i przez Centralny Port Komunikacyjny. I współpraca nasza w tej materii uważam, że jest najistotniejsza z punktu rozwoju miasta Płocka na najbliższych kilkadziesiąt lat. I bardzo Państwa proszę i apeluję, żebyśmy w ciągu tych pięciu lat właśnie głównie w tych tematach współpracowali. Żadna z tych dwóch dużych inwestycji nie powstanie w ciągu najbliższej pięcioletniej kadencji, natomiast powinny w ciągu tych pięciu lat zapaść na tyle zaawansowanie decyzje z naszą pomocą, ale nie tyle w Płocku, co w Warszawie, żeby po zakończeniu tej pięcioletniej kadencji były one już nieodwracalne i gotowe do realizacji. Jak wiemy główną przeszkodą będą tutaj pieniądze. Pieniądze w budżecie państwa a nie w budżecie samorządu. Naszą rolą jest tutaj zgodne współpracowanie, zgodna współpraca i lobbowanie, lobbowanie, lobbowanie na rzecz najważniejszych rzeczy dla naszego miasta. Szanowni Państwo! Są samorządy, które słyną z tego, że się kłócą i one rozwijają się dużo wolniej, a są takie, które słyną z tego, że potrafią ponad podziałami współpracować i to na pewno sprawia, że rozwój tych samorządów jest lepszy, dynamiczniejszy. Mam nadzieję i o to proszę Państwa i apeluję, żebyśmy byli w grupie tych właśnie współpracujących i szybciej rozwijających się. I jeszcze może łyżeczka dziegciu, pozwólcie Państwo, ale uważam, że powinienem coś powiedzieć. Ci z Państwa, którzy mnie znają nieraz na mnie narzekają, wiedzą że jestem wymagającym szefem. Ja pozwoliłem sobie kilkukrotnie już na tej sali skrytykować radnych za niektóre działania. Ostrzegam – przepraszam, że to mówię – ale w tej kadencji będę robił podobnie. Dlatego bardzo, bardzo Państwa proszę o jedno – o czytanie wszelkich materiałów, które Państwo Radni dostaniecie. Wiem, że nieraz jest to wyzwanie ogromne, chociażby same raporty WIOŚ liczące sobie kilkaset stron. Natomiast nie wyobrażam sobie, Szanowni Państwo, żebyśmy głosowali nad materiałami, których nie czytamy. Jest to nieraz bardzo trudne, ale bardzo proszę Państwa i apeluję i w tym temacie będę pozwalał sobie na zwracanie uwagi, jeżeli zauważę, że ta lekcja nie będzie odrobiona. Przepraszam, że to mówię, ale będę tak czynił. Raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wybór. (z sali Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Chciałbym zabrać głos.”) Pan Przewodniczący Senior, proszę bardzo.”
	Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Na stulecie niepodległości mam taki projekt i wniosek. Chciałbym, żeby w naszej radzie powstała jedna drużyna. Bardzo proszę Państwa Radnych, abyście się zastanowili, żeby jedna drużyna powstała. Bardzo o to proszę. Bardzo dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący.”
	Ad pkt 6
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6: ślubowanie nowo wybranego Prezydenta Miasta. Panie Prezydencie, proszę bardzo. Wszystkich Państwa proszę o powstanie.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Drodzy Płocczanie! Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Drodzy Państwo! Symbolem władzy prezydenta w mieście Płocku jest łańcuch prezydenta. Pozwolę sobie teraz wręczyć Panu Prezydentowi łańcuch. Ten symbol ma swoją wagę, Drodzy Państwo.”
	
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Na początku kolejnej już kadencji mojej jako prezydenta miasta Płocka chciałbym raz jeszcze podziękować mieszkańcom Płocka za udział w wyborach i wzięcie odpowiedzialności za przyszłość naszej najbliżej ojczyzny. Bardzo dziękuję również za zaufanie, którym zostałem obdarzony, a które pozwoliło zakończyć wyborczą rywalizację już w pierwszej turze. Dziękuję również za współpracę w każdej formie. Współpracę, która zaowocowała wieloma działaniami na rzecz mieszkańców, zarówno inwestycyjnymi – tu najlepszym przykładem projekty w ramach budżetu obywatelskiego, które są realizowane - jak i społecznymi. Współpraca ta pozwoliła również na stworzenie planu dla Płocka, planu, który będzie konsekwentnie realizowany przez najbliższe pięć. Szanowni Państwo, jest także na tej sali bardzo wiele osób, radnych miasta, wielu pracowników urzędu miasta, gminnych spółek, jednostek budżetowych, z którymi w ostatnich latach współpracowałem dla dobra i rozwoju Płocka przez ostatnie osiem lat. Także im chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bowiem mam świadomość, że była to doskonała praca całej drużyny. Był to dobry czas dla naszego miasta. Efekty widać w Płocku na każdym kroku. Mamy coraz lepszą infrastrukturę drogową, nowoczesną bazę oświatową, a nasi uczniowie mogą w Płocku, w jednym z niewielu miast w Polsce, zdawać międzynarodową maturę. Tworzymy kolejne zielone miejsca służące do wypoczynku i rekreacji. Po wyremontowanych ulicach jeżdżą najnowocześniejsze hybrydowe autobusy Komunikacji Miejskiej. Mamy w Płocku różnorodną ofertę wydarzeń kulturalnych i sportowych a także wiele atrakcji turystycznych z których jesteśmy bardzo dumni. Dzięki dobrze przygotowanym wnioskom skutecznie pozyskujemy środki z Unii Europejskiej na realizację bardzo wielu inwestycji a także projektów miękkich. W tym miejscu chciałbym podkreślić doskonałą współpracę z Zarządem Województwa Mazowieckiego i personalnie Marszałkiem Adamem Struzikiem. Pozwoliła ona na pozyskanie rekordowych kwot z Unii Europejskiej, które będą służyć rozwojowi Płocka przez jeszcze wiele, wiele lat. Jak dużym sukcesem okazała się nasza współpraca świadczy wynik wyborów. Płocczanie wystawili nam bardzo dobrą ocenę obdarzając jednocześnie zaufaniem i zobowiązując do dalszej wytężonej pracy przez najbliższe pięć lat. Przed nami kolejne wyzwania. Chcę, aby Płock był za pięć lat jeszcze lepszym miejscem do życia. Bez wątpienia największym i najkosztowniejszym przedsięwzięciem, które stoi przed nami, jest budowa nowego stadionu Wisły, ale zapewniam, że będziemy pamiętać także o mniejszych inwestycjach w infrastrukturę sportową, kolejnych przyszkolnych boiskach na których będą mogły grać dzieci i młodzież. Nadal będziemy usprawniać płocki system komunikacyjny. Chcemy budować, modernizować i remontować płockie drogi, między innymi aleję Kilińskiego i Tysiąclecia, gdzie pozyskaliśmy przecież już środki unijne, a także rozbudować do czterech pasów ulicę Wyszogrodzką. Tu mamy podpisane porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Nie zapominamy jednak o budowie i remontach osiedlowych uliczek gdzie będziemy starać się o środki z programu budowy dróg lokalnych. Każdy z Państwa Radnych na pewno ma w sercu niejedna taką ulicę, którą chciałby by po pięciu latach była wyremontowana. Chcemy nadal wdrażać miejski system monitoringu stanu środowiska wraz z infrastrukturą pomiarową i informacyjną i uruchomieniem specjalnej aplikacji na telefon, bo wiemy jak ważne te kwestie są dla mieszkańców Płocka. Dziś mamy w Płocku rekordowo niskie bezrobocie, ale będziemy udostępniać nowe tereny inwestycyjne między innymi na osiedlu Trzepowo i tworzyć warunki sprzyjające inwestycjom gospodarczym w wielu miejscach. Wierzę, że wszystko to przełoży się na lepszą pracę dla płocczan. Mój plan zakłada również alternatywę dla rosnącej liczby samochodów – dalszą rozbudowę sieci dróg rowerowych i uatrakcyjnienie systemu Płockiego Roweru Miejskiego. Planujemy przecież także kupno nowych autobusów niskoemisyjnych dla Komunikacji Miejskiej. W trosce o młodych płocczan wprowadzimy bony żłobkowe dla rodziców dzieci znajdujących się pod opieką niepublicznych placówek. Chcemy też w dalszym ciągu rozwijać i unowocześniać bazę oświatową w Płocku, modernizować szkoły i przedszkola, zbudować także żłobki, kolejne żłobki. Pracujemy nad wprowadzeniem Karty Płocczanina oferującej przywileje i korzyści osobom mieszkającym i płacącym podatki w Płocku. W planach jest oczywiście także dalsza współpraca z lokalnymi uczelniami wyższymi w celu przygotowywania atrakcyjnej oferty edukacyjnej oraz rozwoju kadry naukowej. Mamy już w Płocku pierwszy dom dla seniorów – Centrum Aktywności Seniora. Chcemy, aby w przyszłości powstały także kolejne tego typu obiekty. Będziemy dalej tworzyć kolejne strefy aktywnego wypoczynku, budować skwery sportowe, place zabaw oraz małe i duże tereny zielone. Dokończymy oczywiście modernizację bulwarów wiślanych, które będą cieszyć zarówno płocczan, jak i turystów. Będziemy rozwijać także inną atrakcję turystyczną Płocka – ogród zoologiczny. Chcemy zagospodarować nowe tereny, zbudować nowe obiekty, a także parkingi ułatwiające korzystanie z naszego zoo. Wyzwaniem, jednym z największych, pozostaje rewitalizacja Starego Miasta, operacja bardzo kosztowna, ale także bardzo potrzebna. Będziemy ją realizować wspólnie z przedsiębiorcami wspierając ich w remontach zabytkowej substancji w centrum miasta, ale również zintensyfikujemy działania w tym zakresie poprzez miejskie spółki MTBS i MZGM, które na remonty kamienic pozyskują skutecznie środki z BGK, z przeznaczeniem odnowionych budynków na program „Mieszkania na start”. Będziemy dalej z determinacją starać się o środki zewnętrzne, dotacje unijne, celowe, środki z BGK, czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chcemy również realizować kolejne inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Planujemy poddać termomodernizacji kolejnych ponad trzydzieści budynków użyteczności publicznej, głównie naszych szkół. Liczymy też na to, że w tej formule zbudujemy nową pływalnię z kilkoma basenami oraz wymienimy latarnie w mieście na oszczędne oświetlenie ledowe. Szanowni Państwo chcę, by Płock był znany w kraju z tego, że jest inteligentnym miastem, monitorowanym, oferującym usługi e-urzędu oraz korzystającym z inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym, a także systemu zarządzania miejscami parkingowymi. Życzę nam wszystkim, by zaczynająca się kadencja płockiego samorządu była kadencją dialogu i współpracy, co z pewnością przełoży się na skuteczną i efektywną pracę na rzecz płocczan i realizację wielu potrzebnych przedsięwzięć. Ja ze swojej strony deklaruję gotowość współpracy z każdym komu rozwój Płocka i dobro mieszkańców leży na sercu. Przede wszystkim chciałbym, aby była to dalsza dobra współpraca z mieszkańcami, która zaowocuje kolejnymi projektami poprawiającymi komfort życia płocczan. Cieszę się również na współpracę z organizacjami pozarządowymi, które tak fantastycznie uzupełniają działania samorządu na bardzo wielu płaszczyznach. Oni zawsze mogą liczyć na wsparcie prezydenta i rady miasta. Liczę także na dobrą współpracę z przedsiębiorcami. Płaszczyzną tej współpracy będzie nadal Płocka Rada Gospodarcza na której czele od lat stoi Prezes Konrad Jaskóła. Ta współpraca także przynosiła dobre owoce na które inwestorzy i przedsiębiorcy czekali od lat. Najlepszym jej przykładem jest oczywiście obwodnica – trasa PO, Podolszyce - Orlen, która nie tylko stworzyła nowy kręgosłup komunikacyjny Płocka, ale także otworzyła przestrzeń dla nowych inwestycji. Ale nie wolno tu zapomnieć również o remoncie przemysłowego Kostrogaju, który pozwoli funkcjonującym tam od dawna przedsiębiorcom na dalszy rozwój. Świetnym przykładem jest także współpraca z CNH, która zaowocowała budową nowej hali produkcyjnej i kolejnymi miejscami pracy. Szanowni Państwo! Mam świadomość, że wyzwaniem pozostaje współpraca z PKN Orlen. Doceniam, wbrew temu co sugerują niektórzy, zaangażowanie koncernu w sponsorowanie klubów sportowych, które jeszcze nie tak dawno były własnością PKN. Doceniam także miękkie projekty społeczne związane z nauką pływania czy coroczne Ogrody Światła, które przed świętami cieszą płocczan. Ale jestem przekonany, że razem możemy zrobić dużo więcej dla naszych mieszkańców niż osobno. Stąd moja otwartość na współpracę z koncernem na każdej płaszczyźnie, zaczynając od sfery inwestycji, zarówno tych dużych jak stadion, czy sala koncertowa lub remont ostatniego odcinka ulicy Łukasiewicza, jak i mniejszych, ale równie potrzebnych, jak kompleks sportowy między „Ekonomikiem” a „Chemikiem”, czy poszerzenie systemu roweru miejskiego o stację przy koncernie. Osobną kwestią pozostaje bardzo ważne wyzwanie związane z poprawą współpracy w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Płocka. Jestem pewien, że będę tu miał sojusznika w całej radzie miasta, a zwłaszcza w osobie przewodniczącego. Cieszą deklaracje koncernu gotowości w zaangażowanie się w programy profilaktyki i diagnostyki onkologicznej. Czekam na spotkanie w tej sprawie wierząc, że zaangażuje się w to również środowisko lekarskie, z Izbą Lekarską i Szpitalem Wojewódzkim na czele. Wierzę, że także dzięki tej współpracy Płock będzie się rozwijał jeszcze dynamiczniej i będzie jeszcze lepszym miejscem do życia dla każdego płocczanina. Mam nadzieję także na owocną współpracę z całą radą miasta, radnymi z każdej opcji politycznej. Taką współpracę, która pozwoli z czystym sumieniem przed kolejnymi wyborami przypisać sobie każdą inwestycję i każdy sukces rozpoczynającej się kadencji. Raz jeszcze dziękuję i proszę o taką współpracę.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy, Panie Prezydencie. Gratulujemy raz jeszcze wyboru na pięcioletnią kadencję. Z mojej strony jak najbardziej również pełna deklaracja współpracy. Tylko współpracując, Szanowni Państwo, możemy przyspieszać rozwój naszego miasta. Ponieważ wróciła na salę delegacja ukraińska zatem pozwolę sobie raz jeszcze Państwa przywitać. Tепло bitaemo! Drodzy Państwo, po raz pierwszy w historii zdarza się, iż rozpoczynamy kadencję na stulecie niepodległości, stulecie niepodległości Państwa Polskiego. Ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy powstali i wspólnie odśpiewali hymn.”
	Hymn Polski.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Państwu bardzo.”
	Ad pkt 6a
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, przed nami punkt 6a: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka w kadencji 2018-2023. Jak Państwo wiecie zgodnie ze statutem mamy możliwość powołania od jednego do trzech wiceprzewodniczących. Moja propozycja jest taka, żeby liczba przewodniczących była taka jak w poprzednich kadencjach, czyli maksymalnie, aby to było trzech wiceprzewodniczących. Czy są jakieś inne propozycje Państwa w tej materii? Nie widzę. Zatem powinniśmy przystąpić… Proponuję, żebyśmy podjęli uchwałę o treści jak macie Państwo wszyscy na druku numer 2 – uchwała w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka z wpisaną liczbą trzy jako trzech wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka. Chciałbym teraz poddać pod głosowanie przyjęcie tej uchwały. Proszę Pana Sekretarza o kolejne odczytywanie nazwisk a Państwa o powstanie i zadeklarowanie woli w głosowaniu.”
	Pan Radny Łukasz Chrobot odczytał nazwiska radnych.
	wstrzymujące – 0
	UCHWAŁA NR 2/I/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo stwierdzam, iż przy 24 głosach na tak za jednogłośnie podjęliśmy uchwałę w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka w kadencji 2018-2023 w liczbie trzech wiceprzewodniczących. (niezrozumiały głos z sali) Wniosek formalny? Proszę bardzo. (z sali Pan Radny Roman Siemiątkowski powiedział: „Proszę o zarządzenie dziesięciominutowej przerwy.”) Ogłaszam, Szanowni Państwo, dziesięciominutową przerwę.”
	Przerwa w obradach.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, dziesięć minut minęło. Bardzo proszę powoli o zajmowanie miejsc. Nie widzę jeszcze jednego klubu, więc poczekamy chwilkę. Szanowni Państwo! Wznawiam obrady I sesji po przerwie. Mam do Państwa prośbę taką – nim przejdziemy do punktu 6b: wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka – podjęcie uchwały chciałbym, żebyśmy umożliwili zabranie głosu w chwili obecnej naszym gościom z Ukrainy. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie zgłosi sprzeciwu w tej materii. Nie widzę. W takim razie bardzo proszę o zabranie głosu Pana Igora Błażyjewskiego – Dyrektora Departamentu Rozwoju Miasta i Gospodarki Gruntami miasta partnerskiego Żytomierza.”
	Pan Igor Błażyjewski Dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta i Gospodarki Gruntami powiedział (tłumaczenie): „Dzień dobry Szanowni Panie i Panowie Radni! Mam zaszczyt przekazać Państwu najlepsze życzenia i powitanie od Prezydenta naszej gminy terytorialnej od Miasta Żytomierza Pana Suchomłyna. Chciałem pogratulować Państwu wszystkim, że zostaliście wybrani jako radni miasta Płocka. W imieniu Żytomierskiej Rady Miejskiej i jej Komitetu Wykonawczego Gminy Miasta Żytomierz oraz w imieniu własnym gorąco gratuluję wybrania na kolejną kadencję na odpowiedzialnym i zaszczytnym stanowisku radnych miasta Płocka i prezydenta miasta Płocka. To jest bardzo duży zaszczyt zostać obdarzonym zaufaniem obywateli po raz kolejny. Przecież właśnie radni i prezydent odpowiadają za rozwój gminy w dziedzinie gospodarki i kultury oraz za rozwój w sferze społecznej. Właśnie to świadczy o niezaprzeczalnym autorytecie, wsparcie wyborców świadczy o niezaprzeczalnym autorytecie wśród mieszkańców miasta. To właśnie Was spotkała misja codziennej, żmudnej, odpowiedzialnej pracy w zakresie rozbudowy miasta i dbania o dobrobyt każdego jego mieszkańca. Życzę Wam dużych sukcesów we wszystkich działaniach i czynnościach. Niech w codziennych sprawach wszystkich zawsze Was wspierają osoby współpracujące z Wami i społeczność, a droga zawodowa i życiowa będzie pełna nowych osiągnięć. Miastu partnerskiemu Płockowi życzę sukcesów w dynamicznym rozwoju. Jego mieszkańcom życzę dużo szczęścia i pomyślności. Jeżeli chodzi o miasto Żytomierz jest ono zawsze otwarte i gościnne dla swoich przyjaciół z Płocka i gotowe do współpracy z miastami partnerskimi. I na ręce Pana Prezydenta składam te życzenia od mieszkańców miasta Żytomierza.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Niech kwitnie przyjaźń polsko-ukraińska! Niech rozwija się przyjaźń miast partnerskich Płocka i Żytomierza! Dziękujemy Państwu bardzo. Pan Prezydent, proszę bardzo.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Bardzo chciałbym serdecznie podziękować za te gratulacje i życzenia, również przekazać merowi Żytomierza z Płocka pozdrowienia. Żytomierz jest mi bardzo bliski z jednego powodu. Otóż jako prezydent… Żytomierz jest jednym z nielicznych miast do których miałem okazję i przyjemność przybyć jako prezydent miasta Płocka i podpisać umowę o partnerstwie między właśnie Płockiem a Żytomierzem. Dlatego Żytomierz zawsze pozostanie w moim sercu i w mojej pamięci jako bardzo otwarte, przyjazne miasto, pełne bardzo życzliwych ludzi. Bardzo, bardzo dziękuję.”
	Na ręce Prezydenta Miasta Płocka został przekazany upominek od miasta Żytomierz.
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Bardzo dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Serdecznie dziękujemy Państwu.”
	
	Ad pkt 6b
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Przechodzimy do punktu 6b: wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka – podjęcie uchwały. Tutaj również będzie to dwuetapowo – najpierw praca Komisji Skrutacyjnej i tajne wybory, a później podjęcie uchwały. Oddaję głos Komisji Skrutacyjnej. Czy Komisja Skrutacyjna potrzebuje przerwę? (niezrozumiałe głosy z sali) Właśnie myślałem, że Państwo to poprowadzicie w tej materii, ale jeżeli wola jest taka, żebym ja ogłosił, proszę Państwa o zgłaszanie kandydatur. Pani Radna Iwona Krajewska, proszę.”
	Pani Radna Iwona Krajewska powiedziała: „Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Mieszkańcy Płocka! W imieniu radnych wybranych z list Koalicji Obywatelskiej mam zaszczyt zgłosić na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Tomasza Maliszewskiego. Tomasz Maliszewski jest radnym Rady Miasta Płocka od 2006 roku. 16 lat żonaty. Ojciec trójki dzieci. Tomasz Maliszewski od kilkunastu lat angażuje się w działalność społeczną w rzecz dzieci niepełnosprawnych. Za swoją działalność został wyróżniony statuetką „Jesteś przyjacielem”. Jest wolontariuszem w wielu akcjach dla najbardziej potrzebujących. Jest również aktywnym radnym angażującym się nie tylko w działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, ale i na rzecz dobrego i godnego życia mieszkańców Płocka. Tomasz jest osobą pracowitą, sumienną, odpowiedzialną, o wysokiej kulturze osobistej. Proszę Wysoką Radę o poparcie kandydatury Tomasza Maliszewskiego na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka w kadencji 2018-2023. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy Pan Radny wyraża zgodę?”
	Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Tak, wyrażam zgodę.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Proszę o kolejne zgłoszenia. Pani Radna Wioletta Kulpa, proszę.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Szanowni Państwo! W imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka chciałabym zgłosić kandydaturę Pana Tomasza Korgi. Pan Tomasz Korga – zacznę może od jego działalności społecznej, bo to jest naprawdę bardzo duży wymiar, zarówno czasowy, jak i ludzki – od 31 lat pomaga chorym, cierpiącym i umierającym, początkowo jako wolontariusz, natomiast od 1996 roku nieprzerwanie jako Prezes Hospicjum Płockiego im. siostry Urszuli Ledóchowskiej. Od 1998 roku jest radnym miasta Płocka. Pełni tą funkcję również na… Został powołany na funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w trakcie trwania tych kadencji przez Radę Miasta Płocka. W 2002 roku Pan Tomasz Korga za działalność społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2004 roku uhonorowany tytułem Płocczanina Roku 2003 przez mieszkańców Płocka. W 2009 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. W 2015 roku odznaczony medalem „Zasłużony dla Płocka” za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców i miasta Płocka. W Radzie Miasta Płocka Pan Tomasz Korga pracuje bardzo aktywnie, między innymi na funkcji wiceprzewodniczącego, chociażby w tej ostatniej kadencji, przyjmując wielokrotnie mieszkańców, udzielając im pomocy, porad, kierując do odpowiednich instytucji, aby w tych trudnych, problematycznych sprawach mógł im pomóc. Sam mówi o sobie w bardzo ważnych trzech słowach, streszczając swoją działalność i swoją osobowość: uczciwość, profesjonalizm i doświadczenie. Bardzo proszę o to, aby radni Rady Miasta Płocka poparli Pana Tomasz Korgę na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy Pan Radny wyraża zgodę?”
	Pan Radny Tomasz Korga wyraził zgodę na kandydowanie.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy są kolejne zgłoszenia? Pan Radny Tomasz Kominek, proszę bardzo. Tak daleko Pan Radny się schował, że nie zauważyłem.”
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Wysoka nowo wybrana rado miejska! Chciałbym w imieniu Klubu PSL Porozumienia Społecznego zgłosić kandydaturę Pani Radnej Małgorzaty Struzik, człowieka, który związany jest z działalnością społeczną i samorządową od 20 lat, Panią Przewodniczącą w kadencji 2014-2018, ponadto Panią Radną osiedla, która z wielką determinacją i z wielkim uporem dba o te małe, jakże ważne z punktu widzenia mieszkańców sprawy na swoim osiedlu, na osiedlu „Zielony Jar”. Z pełną odpowiedzialnością proszę Państwa o poparcie naszej kandydatury. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy Pani Radna wyraża zgodę?”
	Pani Radna Małgorzata Struzik wyraziła zgodę na kandydowanie.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I Pani Radna Joanna Olejnik, proszę.”
	Pani Radna Joanna Olejnik powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Szanowni Goście! W imieniu radnych wybranych z list Koalicji Obywatelskiej mam zaszczyt zgłosić na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka Panią Radną Iwonę Krajewską, radną tej kadencji, ale również radną kadencji 2014-2018, gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Sportu, Kultury i Turystyki oraz przewodniczącej Komisji Wyborczej. Jeśli myślicie Państwo, że znamy się cztery lata to się mylicie, bo gdzieś na płockim podwórku blisko starówki poznałyśmy się jako dzieci niemalże 40 lat temu. I tu na płockiej starówce na ulicy Tumskiej na Wzgórzu Tumskim mogłyśmy dorastać, mogłyśmy się uczyć, mogłyśmy się bawić i tutaj pokochałyśmy to miasto, oddałyśmy swoje serca i dzisiaj chcemy pracować na rzecz tego miasta. I o tej miłości dla tego miasta Pani Iwony Krajewskiej świadczy to jak pracuje jako Prezes Płockiej Organizacji Turystycznej. Znamy ją chociażby ze spacerów, które organizuje, żeby pokazać najpiękniejsze miejsca w tym Płocku. I znamy ją i cenimy jako mieszkańcy. Znają ją turyści i doceniają, i doceniają również inne instytucje samorządowe i ministerialne, bo dostaje wiele wyróżnień i odznaczeń. Cenię sama ją za to jaką jest osobą, cenię za jej profesjonalizm, za dobrą organizację, ale również za kreatywność. Dlatego tą cenę chcę przełożyć na to i dzisiaj poprosić Wysoką Radę, żeby zagłosowali i wybrali Panią Radną Iwonę Krajewską na Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Płocka. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy Pani Radna wyraża zgodę?”
	Pani Radna Iwona Krajewska wyraziła zgodę na kandydowanie.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę. Zatem zamykam listę kandydatów i oddaję głos Komisji Skrutacyjnej. Czy pięć minut przerwy Państwu wystarczy? Ogłaszam pięciominutową przerwę.”
	Przerwa w obradach.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Oddaję głos Pani Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej. Proszę bardzo.”
	Pani Anna Derlukiewicz powiedziała: „Dziękuję bardzo. Teraz tak, mamy tutaj karty do głosowania na przewodniczących Rady Miasta Płocka.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Wiceprzewodniczących.”
	Pani Anna Derlukiewicz powiedziała: „Przepraszam, wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka. I może tutaj przeczytam, że głos uważa się za ważny w przypadku, gdy głosujący postawi znak X przy nazwisku nie więcej niż trzech kandydatów. Głos uważa się za nieważny, gdy znak X umieszczono obok nazwiska więcej niż trzech kandydatów lub znak X nie zostanie postawiony obok żadnego nazwiska. Teraz może będziemy Państwa tutaj po kolei wyczytywać.”
	Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała nazwiska radnych, a pozostali członkowie Komisji Skrutacyjnej przekazali karty do głosowania radnym: Andrzejowi Aleksandrowiczowi, Edwardowi Bogdanowi, Leszkowi Brzeskiemu, Łukaszowi Mariuszowi Chrobotowi, Annie Derlukiewicz, Darii Magdalenie Domosławskiej, Arturowi Robertowi Jaroszewskiemu, Jackowi Jasionowi, Teresie Kijek, Tomaszowi Zdzisławowi Kolczyńskiemu, Tomaszowi Kominkowi, Tomaszowi Kordze, Iwonie Krajewskiej, Markowi Krysztofiakowi, Piotrowi Kuberze, Wioletcie Marii Kulpie, Tomaszowi Maliszewskiemu, Adamowi Pawłowi Modliborskiemu, Joannie Ewie Olejnik, Mariuszowi Pogonowskiemu, Jerzemu Kazimierzowi Seweryniakowi, Romanowi Wiesławowi Siemiątkowskiemu, Małgorzacie Struzik i Jackowi Piotrowi Terebusowi. Karty do głosowania nie otrzymał Pan Radny Lech Latarski, który nie był obecny na sali obrad.
	Pani Anna Derlukiewicz powiedziała: „Teraz komisja prosi o pięć minut przerwy.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ogłaszam pięć minut przerwy. (niezrozumiałe głosy z sali) Najpierw głosowanie, tak.”
	Pani Anna Derlukiewicz powiedziała: „Przepraszam.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „To jeszcze proszę może listy odczytać, żeby każdy zagłosował.”
	Pani Anna Derlukiewicz powiedziała: „Jeszcze bardzo proszę na pół też złożyć te karteczki i wrzucić do urny. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy życzycie sobie Państwo głosowanie według wyczytywania listy czy każdy podejdzie i wrzuci? (niezrozumiałe głosy z sali) To zapraszam Państwa.”
	Radni wrzucili głosu do urny do głosowania.
	Pani Anna Derlukiewicz powiedziała: „Rozumiem, że wszyscy Państwo złożyliście karty do głosowania, to więc prosimy teraz o pięć minut przerwy.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ogłaszam pięciominutową przerwę.”
	Przerwa w obradach.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Proszę o zajęcie miejsc. Przekazuję głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, proszę bardzo.”
	Pani Anna Derlukiewicz powiedziała: „Dziękuję bardzo. Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy i teraz odczytam Państwu protokół Komisji Skrutacyjnej Rady Miasta Płocka sporządzony w dniu 22 listopada 2018 roku z wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka. Komisja w składzie: Radna Anna Derlukiewicz – przewodnicząca, Radna Wioletta Kulpa – członek, Radny Roman Siemiątkowski – członek, Radny Jacek Terebus – członek ustaliła wyniki wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka. Radni zgłosili następujących kandydatów: Pana Tomasza Korgę, Panią Iwonę Krajewską, Pana Tomasza Maliszewskiego, Panią Małgorzatę Struzik. Na stan 25 radnych na dzisiejszej Sesji obecnych jest 25 radnych. W tajnym głosowaniu oddano 24 głosy w tym: 24 głosy ważne, 0 głosów nieważnych. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Pan Tomasz Korga - 11 głosów za, Pani Iwona Krajewska - 13 głosów za, Pan Tomasz Maliszewski - 20 głosów za, Pani Małgorzata Struzik – 20 głosów za. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Płocka zostali: Pani Iwona Krajewska, Pan Tomasz Maliszewski, Pani Małgorzata Struzik. Na tym protokół zakończono i komisja złożyła podpisy.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Gratulacje dla Państwa Wiceprzewodniczących. Szanowni Państwo, żeby dokończyć procedurę wyboru wiceprzewodniczących musimy podjąć jeszcze uchwałę. Projekt uchwały macie Państwo przygotowany na druku numer 3. Zatem chciałbym pod głosowanie oczywiście imienne... (niezrozumiały głos z sali). Pani Przewodnicząca, czy to jest głos formalny, ponieważ nie skończyliśmy procedury głosowania? (niezrozumiały głos z sali) Dobrze, jeżeli jest to głos formalny proszę bardzo.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, jest to głos formalny, który będzie związany właśnie z aktem głosowania za chwilkę projektu uchwały na którym będą pomieszczone trzy nazwiska wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka. Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Dzisiaj usłyszeliśmy bardzo miłe słowa z ust zarówno jednego, jak i drugiego Pana, mówiące o wspólnym działaniu, o dobru mieszkańców, o działaniu przede wszystkim dla naszego miasta i jego rozwoju i mieszkańców. Natomiast dobry zwyczaj zawsze w tym samorządzie miasta Płocka wskazywał na dobrą współpracę przede wszystkim klubów radnych i radnych. Więc odnosimy wrażenie jako radni Prawa i Sprawiedliwości, że niestety słowa wypowiedziane z tej mównicy na tej sali podczas bardzo ważnej pierwszej sesji, podczas której radni składają ślubowanie i zaczynamy nową pięcioletnią swoją drogę samorządową, pokazują że - w tych głosowaniach - co innego słowa a co innego czyny. My pokazaliśmy jako radni Prawa i Sprawiedliwości, że jesteśmy otwarci. Poparliśmy Pana, Panie Przewodniczący, na tą funkcję licząc na to, że w ramach consensusu będziemy tu ustalać wspólne decyzje dla dobra tego miasta. Natomiast już teraz na tej pierwszej sesji Rady Miasta Płocka Państwo pokazaliście, że nie liczy się wspólne pracowanie rzecz mieszkańców, wspólne rozmowy, spotkania, żeby ustalić pewne zasady działania na właśnie tą pięcioletnią kadencję, tylko Państwo podjęliście decyzję totalitarną. Obstawiliście stanowiska w prezydium rady. I od razu mówię – tu nie chodzi o stanowiska, tu chodzi o dobry obyczaj tej Rady Miasta Płocka. Państwo to po prostu niszczycie. Państwo pokazaliście Waszą siłę. Siłę czternastu radnych, którzy decydują kto ma zasiadać w prezydium Rady Miasta Płocka i za chwilkę kto będzie sekretarzem tej rady. To nie tędy droga. Co innego mówienie, a co innego czyny. Państwo w tej chwili pokazaliście jak chcecie pracować przez pięć lat w tej radzie miasta i jak chcecie traktować największy klub w tej Radzie Miasta Płocka – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości liczący jedenastu radnych. Nie widzicie w ogóle możliwości reprezentowania. Mało tego, powiem że traktujecie Przewodniczącego, bo ja cały czas będę mówiła na Pana Tomasza Korgę Pan Przewodniczący, człowieka z tak wieloletnim doświadczeniem, na równi z doświadczeniem i znajomością z podwórka. To jest po prostu niesmaczne. Apeluję do Państwa, mimo wszystko, że wcielcie słowa w czyny, bo ta sesja pokazała, że niestety nie jesteście Państwo do tego zdolni. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pani Radna, muszę stwierdzić, że podchodząc do mównicy oszukała mnie Pani mówiąc, że podchodzi Pani w kwestii formalnej. To wystąpienie było polityczna a nie formalne. Poddaję pod głosowanie, Szanowni Państwo, druk numer 3 jako kontynuację aktu głosowania. Proszę Pana Sekretarza o odczytanie… (niezrozumiały głos z sali) W sprawie formalnej, proszę bardzo.”
	Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Pytanie do Pana mecenasa. Czy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni zainteresowani stanowiskami mogą głosować we własnej sprawie i czy na podstawie głosowania, które się odbyło jesteśmy stwierdzić... jeżeli będzie odpowiedzieć twierdząca, czy jesteśmy na podstawie tego głosowania w stanie stwierdzić, że tak nie było?”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę Pana mecenasa o udzielenie odpowiedzi.”
	Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Szanowni Państwo! Nie ma jednolitej linii orzeczniczej. Znaczy są orzeczenia, które stwierdzają, że radni nie powinni brać udziału w głosowaniu nad swoim interesem prawnym. Jest tu oczywiście definicja interesu prawnego. Natomiast są też orzeczenia, które stwierdzają, że radni w głosowaniach wewnętrznych, technicznych, jakby wewnątrz rady tego typu głosowania nie stanowią głosowania nad własnym interesem prawnym radnego. Ja nie potrafię Panu Radnemu jednoznacznie odpowiedzieć. Tak jak mówię – tu ścierają się dwa stanowiska. Musiałbym ewentualnie przygotować opinię uwzględniającą oba. Na gorąco nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. (z sali Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „To poproszę o opinię prawną.”) To ja poproszę w takim razie o jakiś czas na to, tak. (z sali Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Proszę o przerwę na sporządzenie opinii prawnej.”).”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie mecenasie, mogę poprosić? (z sali Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Według mnie ustawa jest dosyć jasna w tej kwestii.”; niezrozumiałe głosy z sali) (z sali Pan Radny Roman Siemiątkowski powiedział: „Mogę, Panie Przewodniczący?”).”
	Pan Radny Roman Siemiątkowski powiedział: „Szanowni Państwo, ale to jest nie do ustalenia. Jeżeli 24 radnych głosowało i żaden kandydat nie uzyskał 24 głosów, czyli to znaczy, że akurat ci, którzy nie uzyskali, to akurat nie głosował na siebie, możemy tak założyć, że nie głosował ten radny kandydat. Jak to Pani udowodni, jeżeli to jest tajne głosowanie?”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jak dobrze zrozumiałem, Panie Prezydencie, chodziło Panu Radnemu o akt głosowania, który za chwileczkę będzie miał miejsce. (niezrozumiałe głosy z sali) O uchwałę chodziło. Rozumiem, że Panu chodziło o głosowanie nad uchwałą, która za chwileczkę będzie miała miejsce. (z sali Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Nie, Panie Przewodniczący, chodziło mi o głosowanie tajne.”) O tajność głosowania. (z sali Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Bo gdyby był każdy kandydat oddzielnie potraktowany i oddzielnie był głosowany na (niezrozumiały głos) karcie byłaby jasność sytuacji. (niezrozumiały głos).”) Spytam tylko czy w trakcie prac, czy w Komisji Skrutacyjnej mieliście Państwo rozbieżności co do tego? (z sali Pan Radny Roman Siemiątkowski powiedział: „Nie.”) Szanowni Państwo, według mojej wiedzy rozbieżne są opinie prawne w tej sprawie. Ja również miałem pewne wątpliwości przy każdym głosowaniu na przewodniczącego rady z tego między innymi powodu nie brałem udziału w głosowaniu. Natomiast w mojej ocenie nie ma jednoznacznej interpretacji prawa w tym zakresie w naszym państwie. Natomiast jest możliwość oczywiście zaskarżenia uchwały i ewentualnie dalszej procedury odwoławczej. Poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały na druku numer 3 z wpisanymi nazwiskami osób, które według Komisji Skrutacyjnej wygrały to głosowanie, czyli z wpisanymi nazwiskami Pani Radnej Iwony Krajewskiej, Pana Radnego Tomasza Maliszewskiego i Pani Radnej Małgorzaty Struzik. Poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały na druku numer 3. Proszę Państwa Radnych o jawne imienne zagłosowanie a Pana Sekretarza o odczytanie listy.(...)”
	Pan Radny Łukasz Chrobot odczytał nazwiska radnych.
	wstrzymujące – 0
	UCHWAŁA NR 3/I/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) 13 głosów za, 10 przeciw. Uchwała została przyjęta.”
	Ad pkt 6c
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 6c: wybór Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka – podjęcie uchwały. Proszę Państwa Radnych o zgłaszanie kandydatur na sekretarza a Państwa Wiceprzewodniczących w międzyczasie zapraszam do stołu prezydialnego, do wolnych miejsc miejsc za stołem prezydialnym. Rozpoczynam procedurę wyboru sekretarza. Proszę Państwa o zgłaszanie kandydatur. Pani Przewodnicząca, proszę bardzo.”
	Pani Małgorzata Struzik powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Zgłaszam kandydaturę na sekretarza Sesji Rady Miasta człowieka młodego, bardzo prężnego, działającego społecznie, który z pewnością spełni kryteria sekretarza i będzie człowiekiem, który będzie pomagał nam, mogę już teraz powiedzieć nam, dlatego że zostałam przez Państwa wybrana wiceprzewodniczącą i tym człowiekiem myślę, że każdy z nas wie, jest Pan Tomasz Kominek. I to jest kandydatura człowieka, który jest wiceprzewodniczącym, który działa również w Radzie Mieszkańców Osiedla Radziwie, jest człowiekiem bardzo prężnym, jest samorządowcem z krwi i kości, i myślę, że będzie to dobra kandydatura na sekretarza Sesji Rady Miasta i będziemy na pewno mogli na niego liczyć. Pan Tomasz, kolega – o, może ładniej będzie brzmiało – kolega Tomasz Kominek. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy Pan Radny wyraża zgodę?”
	Pan Radny Tomasz Kominek wyraził zgodę na kandydowanie.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy są jakieś inne kandydatury? Nie widzę, zatem oddaję głos Komisji Skrutacyjnej. Nie, przepraszam, tutaj mamy głosowanie jawne. Przepraszam, przepraszam, tutaj mamy tylko i wyłącznie głosowanie jawne. Zatem, Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie przegłosowanie druku, projektu uchwały pomieszczonego na druku numer 4 z wpisanym nazwiskiem Pana Tomasza Kominka. Głosujemy tradycyjnie jak dzisiaj imiennie z odczytaniem listy przez Pana Sekretarza Juniora. Proszę bardzo.”
	Pan Radny Łukasz Chrobot odczytał nazwiska radnych.
	wstrzymujące – 0
	UCHWAŁA NR 4/I/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Stwierdzam, iż rada miasta podjęła uchwałę o wyborze Pana Tomasza Kominka na sekretarza sesji. W tym momencie chciałbym podziękować Panu Sekretarzowi Juniorowi a Pana Sekretarza zaprosić na miejsce do stołu prezydialnego.”
	Ad pkt 6d
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę Państwa, przed nami punkt 6 d.”
	Pan Tomasz Kominek powiedział: „Bardzo serdecznie dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 6d: sprawy różne. W sprawach różnych chciałbym Państwa poinformować, iż w skrytkach radnych macie wszyscy Państwo druczki przygotowane przez Biuro Rady Miasta z prośbą o wypełnienie deklaracji uczestnictwa, czy zadeklarowania woli uczestnictwa w pracach poszczególnych komisji rady miasta. Każdy z radnych pracuje w dwóch komisjach. Bardzo proszę Państwa, żeby w terminie do 26 listopada, w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada wypełnione przez Państwa deklaracje w tym zakresie trafiły do Biura Rady Miasta bądź ewentualnie bezpośrednio prosto do mnie. I jeżeli ukonstytuowały się kluby radnych to myślę, że to jest dobry moment, żebyście Państwo wygłosili stosowne oświadczenia w tym zakresie. Czy kluby są do tego gotowe na tym etapie? Proszę bardzo Pani Przewodnicząca.”
	Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Szanowni Państwo! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 21 listopada bieżącego roku odbyło się spotkanie podczas którego ukonstytuował się Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska w skład którego weszli Łukasz Mariusz Chrobot, Daria Magdalena Domosławska, Artur Robert Jaroszewski, Jacek Jasion, Tomasz Maliszewski, Iwona Krajewska, Joanna Ewa Olejnik, Mariusz Pogonowski, Roman Wiesław Siemiątkowski, Jacek Piotr Terebus. W wyniku głosowania radni pojęli jednogłośnie decyzję o powierzeniu Pani Iwonie Krajewskiej funkcji Przewodniczącej Klubu Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Czy są jakieś inne zgłoszenia jeszcze w tym temacie? Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Szanowni Państwo! Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości liczy jedenastu radnych. Zgodnie z wyborem okręg nr 1 - Pan Marek Krysztofiak i Pan Tomasz Zdzisław Kolczyński, okręg… i Piotr Kubera, przepraszam. Okręg numer 2 – Wioletta Kulpa, Leszek Brzeski i Pan Edward Bogdan. Okręg numer 3 – Pan Andrzej Aleksandrowicz, Pani Teresa Kijek oraz Pan Jerzy Seweryniak. I okręg numer 4 – Pan Tomasz Korga i Pan Adam Modliborski. Na posiedzeniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości ukonstytuował się klub. Wybrano ze składu klubu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Zostali nimi wybrani: Pan Marek Krysztofiak – wiceprzewodniczący, Pani Wioletta Kulpa – przewodnicząca. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę bardzo.”
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Państwo Radni! Uprzejmie wszystkich Was informuję, że dziś na ręce Pana Przewodniczącego Artura Jaroszewskiego zostanie złożone pismo, które mówi, że w radzie miasta w kadencji 2018-2023 będzie funkcjonował Klub Radnych PSL - Porozumienie Społeczne, w skład którego będą wchodzić: okręg numer 1 – Pani Radna Małgorzata Struzik, okręg numer 2 – Pan Radny Lech Latarski, okręg numer 3 – moja skromna osoba, okręg numer 4 – Pani Radna Anna Derlukiewicz. Informuję również Państwa, że podczas obrad naszego klubu wybrano na wiceprzewodniczącą Panią Annę Derlukiewicz, na przewodniczącego tego klubu bez zmian moja skromna osoba. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Czy w sprawach różnych ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? (niezrozumiały głos z sali) Tak, pamiętam, sygnalizowała to Pani przed sesją. Bardzo proszę może jeszcze podejść najpierw do mnie do stołu prezydialnego. Szanowni Państwo! Wpłynął do mnie wniosek o udzielenie głosu Pani Justynie Głodkowskiej. Pani zwraca się z prośbą o udzielenie głosu. Pani chciała będzie porozmawiać, poruszyć temat Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Małego Księcia w Płocku. Zgodnie ze Statutem Miasta musimy przegłosować udzielenie Pani głosu. Zatem chciałbym poddać pod głosowanie - Pana Sekretarza bardzo prosimy, bo będzie miał rolę do spełnienia - chciałbym poddać pod głosowanie udzielenie głosu Pani Justynie Głodkowskiej. Proszę Pana Sekretarza o odczytanie listy radnych i przeprowadzenie tego głosowania. (niezrozumiałe głosy z sali) Nie, nie, nie, nie, musimy głosować imiennie. Wszystkie głosowania imiennie, proszę Państwa. (niezrozumiały głos z sali) Tylko na dzisiejszej sesji tak długo jak długo nie mamy aktywnych tabletów.”
	
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa jest za dopuszczeniem do głosu Pani, która o ten głos prosiła, Pani Justyny Głodkowskiej, tak? (...)”
	Pan Radny Tomasz Kominek odczytał nazwiska radnych.
	
	wstrzymujące – 0
	W wyniku głosowania Rada Miasta Płocka udzieliła głosu Pani Justynie Głodkowskiej.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Proszę Panią do mównicy.”
	Pani Justyna Głodkowska powiedziała: „Witam Państwa wszystkich serdecznie. Nazywam się Justyna Głodkowska i jestem przewodniczącą rady rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 17 w Płocku. I na wstępie może chciałam pogratulować wszystkim wybranym, tak, Panu Prezydentowi, Państwu Radnym, na kolejną kadencję. I bardzo wierzę w to co tutaj Pan Przewodniczący mówił i Prezydent, że będziecie Państwo pracować dla dobra miasta Płocka wspólnie, razem. I teraz tak przypomnę, bo część Państwa nie uczestniczyło w poprzednich, tak… Temat Miejskiego Przedszkola nr 17 już porusza opinię społeczną dwa lata. W ciągu tych dwóch lat nie udało się uzyskać nadal porozumienia. Sprawa polega na tym, że to jest ostatnie z dwóch przedszkoli w mieście naszym tutaj Płocku, które jest zbudowane w starym systemie ciechanowskim. Może istnieć w takiej formie tylko do 2021 roku. Mamy bardzo mało czasu, żeby podjąć dalsze kroki co dalej z tym przedszkolem. I tak przypomnę, że dwa lata temu powstała taka silna grupa broniąca przedszkola, żeby nie zostało przeniesione na inne osiedle, bo takim pomysłem najpierw Pan Prezydent nas tutaj uraczył. Całe szczęście odszedł od tego pomysłu, bo sobie nie wyobrażamy, żeby na tym osiedlu, które jest bardzo licznym osiedlem, nie było przedszkola nr 17. Kolejnym pomysłem było to, żeby przenieść nasze przedszkole do budynku po dawnym gimnazjum. Ten pomysł też upadł. Ostatecznie został taki pomysł, że zostanie zaadaptowane skrzydło Szkoły Podstawowej nr 3, ta starsza część dobudówka, na potrzeby naszego przedszkola, z czym my się nie zgadzamy. Nie zgadzamy się jako mieszkańcy. W ciągu czterech krótkich dni zebraliśmy ponad dwa tysiące podpisów za tym, aby to przedszkole zostało w tym miejscu w którym jest. Te głosy nie zostały wzięte w ogóle pod uwagę mimo że Pan Prezydent do tej pory mówi, że są bardzo ważnym głosem. Nic na to nie wskazuje, że są brane pod uwagę. Kolejnym pomysłem było to, żeby podczas głosowania nad projektem budżetu obywatelskiego w 2017 roku skonsultować społecznie temat czy przedszkole ma zostać zbudowane jako nowy budynek, czy ma zostać zaadaptowane w tej części szkoły podstawowej. I przypomnę, że ten pomysł wygrał. Budowa wygrała, Panie Prezydencie. Też miał być wzięty pod uwagę. Nie został wzięty pod uwagę. W tej chwili… Dlaczego jestem dzisiaj tutaj? W ogóle nie planowałam tego wystąpienia, ale jak ja czytam w prasie, że nie ma pieniędzy ani na adaptację, ani na budowę nowego przedszkola… Jak? Czas mija. Proszę Państwa, zostaniemy bez przedszkola? To jest w ogóle niewyobrażalna sprawa. Trochę mi wstyd tutaj dzisiaj było siedzieć i patrzeć jak najpierw takie górnolotne deklaracje o współpracy, o jednej drużynie a później nie widać tego, tak, pokazanie siły. Ja mam nadzieję, proszę Państwa, że będziecie potrafili się zjednoczyć, tak jak w przypadku Miejskiego Przedszkola nr 3, który też był pomysł, żeby odejść od remontu. Całe szczęście, całe szczęście dzisiaj dzieci mogą chodzić do pięknie wyremontowanego nowego przedszkola, bo właśnie Państwo potrafiliście być ponad tymi podziałami. I ja o to proszę – bądźcie ponad podziałami. Prosimy. My mieszkańcy już wybraliśmy. Nam nie jest potrzebne kolejne referendum w tej sprawie. Jakim prawem inni mieszkańcy z innych osiedli mają decydować o tym co się dzieje na naszym osiedlu? Owszem, to jest miejskie przedszkole, ale proszę zauważyć jaka jest struktura dzieci, które chodzą do tego przedszkola. To są przeważnie dzieci z naszego osiedla. Dlaczego mieszkaniec tych przykładowych Podolszyc, jakiegokolwiek innego osiedla, gdzie owszem też potrzeba, każdy z nas ma potrzeby, każdy rodzic chce posyłać, mieć miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka, żeby to dziecko było bezpieczne, żeby było zaopiekowane odpowiednio i tutaj nie wątpię, że będzie, tak. Z tym bezpieczeństwem to bym polemizowała, bo przypomnę, myślę że większość Państwa Radnych nie przeczytała koncepcji, która została przygotowana w 2017 roku i która wskazuje na odstępstwa od przepisów, ponieważ część szkoły podstawowej jest zbudowana ponad prawie 30 lat temu, tak, były wówczas inne przepisy, dzisiaj są inne. I mimo chęci i mimo naprawdę poniesionych nakładów nie będzie można spełnić ich wszystkich. I dlaczego nasze dzieci, te najmłodsze mają być zagrożone, dlaczego, zagrożone życie dzieci przedszkolne? Panie Prezydencie, tak. Proszę wskazać mi, czy zostaną spełnione wszystkie przepisy przeciwpożarowe. (niezrozumiałe głosy z sali) Nie, nie, nie. Zostanie dopuszczony, tak. Pani Dyrektor ja wiem, znam wskazania jak pokazuje koncepcja, tak. Nie zostaną. Przebudujecie Państwo klatkę schodową, szerokość? Nie. Możecie Państwo zamontować drzwi, tak, przeciwpożarowe odpowiednie, zamontować system oddymiania i być może to zrobicie. Drogę pożarową nie doprowadzicie zgodnie z przepisami, chyba że pod tym tak że tylko do 50 procent długości. Nie da się spełnić tych wszystkich przepisów i te dzieci niestety nie będą mogły mieć takich samych szans jak dzieci, które są w nowym budynku, niestety, i my się na to nie zgadzamy. My się na to nie zgadzamy jako mieszkańcy. Już to pokazaliśmy i obyśmy nie musieli pokazywać tego jeszcze raz. Jestem pełna emocji, ponieważ dwa lata nie potrafiliście Państwo się dogadać, przez dwa lata. I dzisiaj szczerze wątpię, czy w ogóle będziecie potrafili się dogadać czy nie zostanie przegłosowany projekt, który bardzo usilnie Pan Prezydent, mimo naszych próśb, wielokrotnych spotkań z nami, Pan cały czas się upiera na tej adaptacji, która nam nie odpowiada. Dzisiaj Pani Radna z naszego okręgu, Pani Ania Derlukiewicz, tak nieskromnie powiem, że miała szansę naprawdę się wykazać i pokazała, że jest bardzo aktywną osobą na rzecz naszego osiedla. Jest przewodniczącą rady mieszkańców naszego osiedla. A miała tą szansę między innymi dlatego, że my mieszkańcy wybraliśmy ją i osoby, które z nią współpracują, ponieważ bardzo jasno powiedzieli, że oni są za budową tego przedszkola. I jestem w stanie założyć się, że gdyby nie to, że popierają, popierali, mam nadzieję, że nadal, pomysł budowy tego nowego przedszkola, dzisiaj może by tutaj jej nie było, a może by była, ale mieszkańcy chcą. To, że dzisiaj nie ma Pana Michała Sosnowskiego wśród nas, który uzyskał bardzo dobry wynik, lepszy niż w poprzednich wyborach, pokazuje tylko to, że Pani Anna ma większe poparcie wśród mieszkańców. A większe poparcie ma dlatego, że działa bardzo dobrze na naszym osiedlu i my jako mieszkańcy ją popieramy, dlatego między innymi, że bardzo dba o nasze przedszkola i ja mam nadzieję, że będzie w stanie i nie zmieni zdania mimo tej tutaj koalicji zawiązanej, tak, niedawno, nie zmieni zdania i nadal będzie popierać pomysł budowy naszego przedszkola, bo to jest bardzo sprawa ważna. Owszem, ważny jest stadion, wszystkie inwestycje są ważne, ale dla nas, dla mieszkańców to przedszkole, które ma ponad 40-letnią tradycję jest bardzo ważne, bardzo. Więc liczę na to i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli jako rada rodziców wysłać do Państwa taki list intencyjny, żebyście naprawdę przyjrzeli się temu tematowi bliżej, ci z Państwa, którzy nie uczestniczyli w poprzednich spotkaniach. Ja jestem bardzo otwarta na rozmowy z Państwem, jeśli ktokolwiek wyrazi taką chęć, żebyśmy mogli jeszcze raz przegadać te sprawy, bo myślę, że warto, tak, warto i mam nadzieję, że nie skończy się tak, że tylko nasze jedno przedszkole zostanie upchnięte, upchnięte dosłownie, w starym budynku jako jedyne. Dziękuję Państwu za uwagę.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy Pani bardzo. Czy Pan Prezydent chciałby parę słów? Proszę bardzo.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Rzeczywiście, Szanowna Pani, dziękuję za to bardzo emocjonalne wystąpienie w sprawie budowy nowego przedszkola nr 17. Rzeczywiście, jak słusznie Pani zauważyła, sprawa już ma pewną historię. Historię niełatwą, to prawda. Historię nie do końca taką o jakiej Pani powiedziała, bo nie było nigdy pomysłu przeniesienia tego przedszkola na inne osiedle. Tutaj niestety minęła się Pani z prawdą. (niezrozumiały głos z sali) Ale ja Pani wytłumaczę. W tym momencie akurat Pani mówiła o pewnym pomyśle rzeczywiście z przedszkolem nr 3 i to przedszkole był pewien pomysł, żeby znalazło się w, znaczy w wyremontowanym budynku Szkoły Podstawowej nr 17 i taki pomysł był. Natomiast po dyskusjach, także na tej sali podczas sesji Rady Miasta i nie tylko, rzeczywiście został - uwaga – wyremontowany budynek. Proszę zwrócić uwagę, że Miejskie Przedszkole nr 3 nie zostało zbudowane, nie wiem, od podstaw, tylko jest w wyremontowanym budynku, który pierwotnie absolutnie nie spełniał wymogów budynku oświatowego, bo był po prostu stołówką. Ja mam świadomość, że dzisiaj może jeszcze nie jest to ten czas i to miejsce, może nie czas, bo miejsce zawsze jest dobre, ale jeśli trzeba to możemy tę dyskusję na nowo rozpocząć. Ja nigdy nie ukrywałem, że jestem zwolennikiem przeniesienia budynku przedszkola do części Szkoły Podstawowej nr 3 i tu mogę Panią zapewnić, że zgodnie przede wszystkim z przepisami. Nikt nigdy nie da zgody na to, żeby dzieci były w budynku, który nie będzie spełniał wszystkich wymogów, absolutnie. Tak że tutaj w tym momencie, w tym momencie te obawy są nieuzasadnione. Budynek przedszkola nr 3 również został wyremontowany, dostosowany tak, żeby spełniać wszystkie standardy. Powiem więcej, podobna sytuacja jest w tej chwili z Miejskim Przedszkolem nr 6, gdzie również musieliśmy dostosować ten budynek do wymogów przeciwpożarowych. W tej chwili trwa remont tego budynku Miejskiego Przedszkola nr 3… 6, przepraszam, 6. Dzisiaj, tak patrząc nieco mniej emocjonalnie chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, po pierwsze, jakby rozwiewając Pani wątpliwości, nie ma żadnego zagrożenia, żeby osiedle pozostało bez przedszkola. Kwestia lokalizacji to, jak Pani doskonale wie, jest to kwestia stu, może stu pięćdziesięciu metrów, które dzieli jeden budynek od drugiego w tym momencie, więc nie ma ma mowy o przeniesieniu w żadną inną lokalizację. Natomiast jest rzeczywiście kwestia do rozstrzygnięcia kosztów i tak naprawdę sposobu użytkowania przez mieszkańców. Chcę Pani powiedzieć bardzo mocno, że sytuacja w której, jeśli chodzi o koszty, będziemy budować nowy budynek a nie adaptować istniejącą w tej chwili część Szkoły Podstawowej nr 3 w konsekwencji po prostu będziemy musieli wydać więcej środków na budowę niż na remont, to po pierwsze. A po drugie – będziemy także musieli wydać środki na adaptację tej części szkoły, która pozostanie na inne potrzeby, bo trudno wyobrazić sobie, żeby taki budynek stał po prostu pusty i niszczał. Więc koszty, które trzeba będzie ponieść, o tym także mówiliśmy, będą pewnie może nie dwa razy większe ale prawie dwa razy większe w przypadku budowy nowego budynku i adaptacji na jakieś inne potrzeby, które na pewno się znajdą, ale jednak budynku Szkoły Podstawowej nr 3. To po pierwsze. A po drugie – istotne także jest, tak mi się wydaje, także z punktu widzenia mieszkańców osiedla to jak ta przestrzeń pomiędzy blokami niedaleko kościoła św. Królowej Jadwigi na której dzisiaj stoi Miejskie Przedszkole nr 17, stał tam także obok barak czy budynek szkoły specjalnej nr 7, będzie zaadaptowana właśnie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Dzisiaj znalezienie miejsca parkingowego, kiedy przywozi się, powiem tak, przywozi, bo przyprowadza pewnie nie, ale przywozi dzieci do przedszkola, jest bardzo trudne. Wiem o tym doskonale, ponieważ często bywam jako gość właśnie w tym przedszkolu. Nie dalej jak kilka dni temu właściwie byłem przy okazji Święta Niepodległości w tym przedszkolu. Zdaję sobie więc z tego doskonale sprawę, że problem miejsc parkingowych jest tam bardzo palący. To jedna uwaga. Jeszcze jedna, taka która z perspektywy prezydenta, sądzę radnych, ale także z perspektywy rodziców jest istotna, że dziecko jest i powinno być oczywiście, ma Pani rację, w pełni bezpieczne, zaopiekowane, powinno wzrastać w przedszkolu rozpoczynając swoją przygodę edukacyjną w jak najbardziej komfortowych warunkach i to zrobiliśmy remontując, remontując nie tylko budując, ale to budując również, kilka przedszkoli. W tej chwili, jak Pani słusznie zauważyła, już tylko dwa zostały wybudowane w tak zwanym systemie ciechanowskim. Natomiast trzeba pamiętać, że potrzeby, jeśli chodzi o edukację, są bardzo dużo. Dziecko kończy edukację przedszkolną w wieku lat sześciu, mając siedem lat idzie do szkoły. Za moment okaże się, że Szkoła Podstawowa nr 3 wymaga kolejnych nakładów inwestycyjnych, między innymi – i to widać gołym okiem – także w remont chociażby przyszkolnych boisk, które są w nie najlepszym już dzisiaj stanie. Na to także trzeba znaleźć środki w budżecie miasta. To oczywiście jest i determinacja i decyzja prezydenta oraz radnych miasta. Zgadzam się. Jeszcze na pewno nie raz w różnych okolicznościach będziemy dyskutować o przyszłości i planach, jeśli chodzi o bądź remont, bądź budowę nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 17. Ja do takiej rozmowy jestem gotowy, może mniej emocjonalnej, bardziej racjonalnej, bo ja przedstawiam przede wszystkim racjonalne argumenty zapewniając Panią, co przede wszystkim jest bardzo istotne, że remont budynku, jeśli będzie, to on będzie również dostosowywał ten budynek właśnie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Tak zrobiliśmy w Miejskim Przedszkolu nr 3, tak dzisiaj również remontujemy Miejskie Przedszkole nr 6, nie budujemy nowego. A proszę mi wierzyć to dawniej był żłobek i pewnie dzisiaj, gdybyśmy mieli budować to w takiej formie byśmy tego przedszkola tak nie zbudowali. Natomiast jest to remont placówki, która w tym momencie istniała. To dotyczyło zarówno Miejskiego Przedszkola nr 3, jak i w tej chwili dotyczy Miejskiego Przedszkola nr 6. Natomiast powtórzę jeszcze raz – ja na taką dyskusję jestem gotowy w każdym momencie, w każdym czasie, jeśli tylko Państwo zaprosicie mnie, możemy także tutaj rozmawiać, spotykać się i na sesjach rady Miasta również. Ta decyzja pewnie będzie podjęta. Tak czy inaczej w perspektywie najbliższych kilku lat trzeba będzie zapewne znaleźć środki na rzeczywiście rozwiązanie tego wyzwania jakim jest nowa siedziba przedszkola nr 17, tak jak między innymi postąpiliśmy z wieloma innymi przedszkolami bądź placówkami oświatowymi bądź budując, bądź remontując. Bo powtórzę jeszcze raz – nie każda placówka została na nowo wybudowana, wiele z nich po prostu było wyremontowanych i dzisiaj spełnia najwyższe standardy pobytu dzieci w przedszkolach. O tym mogę Panią na pewno zapewnić. Dziękuję bardzo.(z sali Pani Justyna Głodkowska powiedziała: „Z pewnością będziemy rozmawiać na ten temat, tylko (niezrozumiały głos). My nie jesteśmy zachłanni. My bardzo byśmy chcieli, żeby ta placówka została wyremontowana. Niestety się nie da i Pan Prezydent o tym wie. (niezrozumiały głos)”).”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy Pani bardzo. Na pewno jeszcze będziemy do tego tematu jako rada miasta wracać. W sprawach różnych jeszcze Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę bardzo.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Sprawa oczywiście dotyczy Przedszkola 17, bo jest nam bardzo bliski i bardzo ważny ten temat. Rzeczywiście, tak jak słusznie Pani powiedziała, budzi emocje i trudno się dziwić tym emocjom, bo to Państwo jako rodzice, jako nauczyciele, opiekunowie zwracaliście na to uwagę. Jeździliśmy na te spotkania do przedszkola i doskonale wiemy, znamy ten temat. I jakby ten temat sam się nie wziął znikąd. To Pan Prezydent właśnie jeżdżąc na spotkania w tym przedszkolu wcześniej przed laty wspominał o budowie tego przedszkola i to podkreślali właśnie pracownicy tej placówki. Tak że to nie jest wymysł kogokolwiek, tylko zrodził się właśnie będąc podczas spotkań Pana Prezydenta w tej placówce. I dlatego tak ważne jest dotrzymywanie słów i mówienie o tym, że staramy się realizować to co wcześniej zaplanujemy. Więc, jeśli o czymś mówimy to postarajmy się wcielać to w życie. Państwo zebrali ponad dwa tysiące podpisów, to naprawdę jest ogrom podpisów i one nie były z całego miasta, one były z tego osiedla, czyli dawały wyraz potrzeb tych mieszkańców. I żałuję, że nie wsłuchujemy się w potrzeby tych mieszkańców i nie realizujemy tak ważnego przedsięwzięcia. I to nie jest wcale tak, że Szkoła Podstawowa nr 3 zapewnia komfortowe warunki dla przedszkolaków, bo te dzieci muszą biegać po piętrach. To nie jest do końca komfortowe i bezpieczne i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Chodziło o to, żeby zapewnić rzeczywiście tym przedszkolakom właściwe warunki w tej placówce na tym samym miejscu w którym było wcześniej przedszkole. I o to wnioskują ci mieszkańcy i to nie jest nic nadzwyczajnego. To nie są straszne koszty. Jeśli Pan Prezydent stara się teraz to wyolbrzymiać, że to jest dwa razy większy koszt niż remont, to proszę nam to udowodnić. Bo pamiętam, że były te dwie koncepcje zagospodarowania Szkoły Podstawowej nr 3 i przedszkola dawnego nr 17 i Państwo jakby staraliście się różnie ważyć te elementy, które były załączone w tych koncepcjach. Bo na przykład przy przedszkolu nr 17 była nie tylko budowa przedszkola, ale i adaptacja terenu, natomiast przy szkole nr 3 był remont, nie było już adaptacji terenu. I dopytywaliśmy się wtedy, dlaczego nie ma tego zagospodarowania wokół na przedszkole, bo to też stanowi jakiś dodatkowy koszt. I stąd ważąc te dwie koncepcje rzeczywiście podrożało to koncepcję budowę nowego przedszkola nr 17. Tak że nie do końca wydaje mi się, że ten dialog, o którym Pan Prezydent mówi, był prowadzony na równych zasadach, bo niestety wydaje mi się, że było to właśnie tak: traktujmy to racjonalnie, szukajmy oszczędności, to jest tańsza inwestycja w postaci remontu przedszkola nr 3. Ale tutaj się ważą nie tylko emocje, ale przede wszystkim ważny głos tych mieszkańców, rodziców obecnych dzieci i przyszłych dzieci. Tu był też ważny element który podkreślali nie tylko rodzice, ale również rada osiedla, chodzi o rozwój tego osiedla, o takie nadanie innego tchnienia dla tego osiedla, żeby je trochę ożywić. Ożywić i uatrakcyjnić przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy znajdą tutaj być może przyszłe mieszkanie, w kontekście również tego przedszkola, które byśmy pobudowali jako nowoczesne przedszkole, ładne, które będzie sprzyjające i bezpieczne przedszkolakom i to był chyba jeden również z ważniejszych elementów dla całego osiedla, które dodawało plusów. I, Panie Prezydencie, jeśli tak mówi Pan o otwartości, ja wyjęłam przed kilkudziesięcioma może minutami projekt budżetu na 2019 rok, w nim nie ma przedszkola nr 17, nie ma koncepcji, nie ma dokumentacji, niczego cokolwiek by zwał, nie mówiąc, że mamy zabezpieczać już w tym budżecie na 2019 rok środki na budowę tego przedszkola. Ja oczywiście deklaruję Pani i wszystkim osobom, które są zainteresowane w tej kwestii, tak samo jak wszyscy radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, tak jak do tej pory byliśmy blisko tego tematu tak nadal pozostaniemy, że będziemy oczywiście wspierać tę inicjatywę. Złożymy stosowny wniosek do projektu budżetu na 2019 rok, aby zapoczątkować tą inwestycję w postaci chociaż zaczęcia dokumentacji technicznej. Natomiast, jeśli Pan Prezydent rzeczywiście tak deklaruje tą otwartość i chce rozmawiać to ja oczekuję, Panie Prezydencie, bo wiem że Pan bardzo zajęty kalendarz pełniąc tę ważną rolę prezydenta miasta Płocka, funkcję z wyboru, w związku z tym proszę o wyznaczenie terminu, w którym moglibyśmy jako radni Prawa i Sprawiedliwości z Panem spotkać się w sprawie kreowania budżetu na rok 2019, w tym również przedszkola nr 17. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w sprawach różnych? Proszę bardzo, Pan Prezydent. Rozumiem, że Pan Radny sygnalizował zgłoszenie Pana Prezydenta, czy chciałaby Pan Radny również głos zabrać? (niezrozumiały głos z sali) Proszę bardzo, najpierw może Pan Radny Marek.”
	Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Tutaj już Pani Głodkowska, jeżeli nie mylę nazwiska, Pani Przewodnicząca powiedziała jak to naprawdę było z tym zamieszaniem z przedszkolem nr 17. Ja brałem w tym udział, w tym spotkaniach, ale już nie chcę tego wątku kontynuować. Rozumiem, że Pan Prezydent będzie ad vocem do Pani Przewodniczącej odpowiadał, ale ponieważ pojawiły się sprawy oświatowe to ja mam dwie sprawy oświatowe. Pierwsza z podwórka Pana Prezydenta, chodzi o Jagiellonkę, ponieważ miałem telefony - jak się będzie nazywała szkoła za rok, czy będzie to dalej zespół szkół, czy będzie to Liceum imienia Jagiełły? Chodzi o to czy będzie tam włączona szkoła podstawowa ze szkoły muzycznej, czy będzie dalej zespół szkół. Nie wiem z czym to zamieszanie powstało. Może Pan Prezydent Siemiątkowski, może Pan Prezydent Nowakowski, obydwoje bardzo blisko związani z Jagiellonką w różny sposób mogą odpowiedzieć publicznie jak to naprawdę będzie, bo tam jest jakieś zamieszanie z nazwą przyszłej szkoły. I druga sprawa oświatowa. Też, nie ukrywam, pisałem dwukrotnie interpelację i mam też ciągle pytanie co jest z podwyżką płac pracowników administracji i obsługi oraz co jest z dodatkami dla nauczycieli, dyrektorów. Czy ostatecznie w nowym budżecie Państwo przewidujecie? Bo ja miałem dwukrotnie odpowiedź, że jest budżet przygotowywany, więc się zastanawiacie. Teraz już budżet jest przygotowany to prosiłbym o publiczną odpowiedź w tym temacie, czy będą te podwyżki płac, czy będą… (z sali Pan Radny Roman Siemiątkowski zwrócił uwagę, że zapytania należy składać na piśmie.) Nie na piśmie, Panie Prezydencie. Są sprawy różne, możemy rozmawiać. (niezrozumiały głos z sali) Ale, Panie Prezydencie, ja rozumiem, że władza totalitarna polega na całkowitym zawłaszczeniu wszystkiego, nie tylko stanowisk, również na braku wolności słowa. (niezrozumiały głos z sali) Panie Prezydencie, ale ja proszę bardzo, Pan naprawdę się zrobił totalitarystą, chyba że Pan nim był. Panie Prezydencie i pozaoświatowy temat, skoro już jestem przy głosie. Nie wiem, czy na następnej sesji zostaniemy jako opozycja dopuszczeni do głosu zgodnie z nową władzą totalitarną w tym mieście. Czy i kiedy będzie remontowany budynek Urzędu Stanu Cywilnego? Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zawsze opozycja była dopuszczana na tej sali do głosu i na pewno tak będzie. To nie jest sejm, Panie Radny. (niezrozumiałe głosy z sali) Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos teraz, czy ktoś z Państwa Radnych? Nie widzę. Pan Prezydent chciałby jeszcze się odnieść dzisiaj? Pan Radny Jerzy Seweryniak. Proszę bardzo Panie Jurku.”
	Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Dostaliśmy książkę budżetu. Jeszcze nie doczytałem się, ale mam pytanie czy będzie autopoprawka do budżetu stworzona? (z sali Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Zawsze jest.”) Zawsze jest, tak? To ja bym prosił, na moim osiedlu ulica Jeziorna połowa jest zwodociągowana a połowa nie. Połowa mieszkańców nie ma wody. Proszą, jeszcze raz proszą o wybudowanie wodociągu na ulicy Jeziornej do końca granic miasta. Dlaczego? Dlatego, że idąc matki płaczą i nie wiedzą co robić, pranie wożą na inne osiedla. Bardzo o to proszę. Złożę taki wniosek na autopoprawkę do budżetu. Następny mam punkt – wykup gruntu przy szkole nr 15 w Górach pod parking. Dlaczego o tym chcę powiedzieć. Pan Prezydent był wtedy na spotkaniu. Matki, które przywożą sześciolatki, wchodzą w błoto, dzieci wchodzą w błoto. Bardzo proszę, żeby mi ktoś pomógł z urzędu miasta, żeby jechać do Łącka i wynegocjować ten plac pod parking. Jest bardzo potrzebny dla tego osiedla. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tym z Państwa, którzy tego nie wiedzą, przypomnieć albo poinformować – sesję budżetową będziemy mieć zapewne pod koniec grudnia, natomiast na pewno wcześniej będzie wspólne posiedzenie bądź połączonych komisji bądź, jeżeli jeszcze nie będzie ukonstytuowanych komisji przedsesyjne zebranie wszystkich radnych i wszelkie tematy dotyczące budżetu również wtedy będziemy poruszać, wnioskować, prosić. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby? Nie widzę. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, oczywiście na wszystkie te zapytania odpowiedź będzie udzielona na piśmie dla Państwa Radnych. Ja tylko jak gdyby w kontekście tej totalitarnej władzy chciałbym powiedzieć, że tu raczej mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia w Płocku z opozycją totalną przez ostatnie osiem lat i to, bym tak powiedział, czasami przynosi określone konsekwencje. Ja też żałuję, że tak było. Chciałbym, żeby było inaczej, żeby ta współpraca – tak jak deklarowałem – była zupełnie inna i to dotyczy wszystkich tematów, także i tych trudnych. Bo ja nie ukrywam, że temat przyszłości Miejskiego Przedszkola nr 17, abstrahując od tej politycznej dyskusji, jest mi rzeczywiście bardzo bliski i ważny. Rzeczywiście ja jeszcze raz mogę potwierdzić – tak, po wybudowaniu tak długo oczekiwanego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 a obecnie Szkoły Podstawowej nr 24, w moim sercu, w moim pomyśle, w moim umyśle, był właśnie pomysł, ażeby na tym miejscu zbudować nowy budynek przedszkola nr 17. Natomiast po drodze – i tym się dzieliłem przede wszystkim z Panią Dyrektor, żeby było jasne, nie była to żadna publiczna obietnica, ale rzeczywiście jedna z rozmów z Panią Dyrektor – natomiast po drodze okazało się, że mamy do czynienia z reformą edukacji. Reformą edukacji w efekcie której rzeczywiście część budynków naszych szkolnych pozostanie pusta i przede mną jako prezydentem, przed nami jako samorządem jest wyzwanie co w tych budynkach ma się w przyszłości znaleźć, czy będą one dalej służyły na przykład jako placówki edukacyjne – przedszkolne bądź szkolne – bądź placówki na przykład, bo w Szkole Podstawowej nr 17, w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 17, tam będzie poradnia psychologiczno-pedagogiczna, a więc te funkcje mogą być różne. Natomiast za każdym razem ten budynek musi być zgodny z przeznaczeniem i dostosowany do potrzeb. Chciałbym - jedynie taka drobna uwaga – jako ojciec czwórki dzieci powiedzieć, w tym jednego przedszkolaka, że dzieci generalnie nie biegają po schodach w przedszkolach. Z reguły mamy przedszkola, gdzie są po prostu schody, piętrowe przedszkola i tam dzieci są po prostu prowadzone przez albo opiekunów, albo rodziców, albo panie, które pracują w przedszkolu. I do tej pory w tych przedszkolach, to są różne przedszkola, bo nie wszystkie mają to szczęście będąc nawet nowymi i tak wyremontowanymi albo zbudowanymi są i tak piętrowe. Po prostu schody są elementem takiego budynku, klatki schodowe, schody, kaloryfery, okna. Wiadomo, że niebezpieczeństwo może czaić się wszędzie dla małego i do tego jeszcze bardzo takiego żywotnego dziecka, ale jednak ono jest cały czas pod opieką, więc w tym momencie jak traktuję ten głos Pani Przewodniczącej jako głos w którym trzeba wrócić do dyskusji o przyszłości rzeczywiście przedszkola, przyszłości. Tylko ja z wielką naprawdę troską wrócę do tej dyskusji prosząc jednak o także argumenty nie tylko wypływające z emocji ale racjonalne, bo na takie argumenty dużo łatwiej dyskutować, bo wiadomo w przypadku emocji ta dyskusja jest dużo, dużo trudniejsza. Ale jeszcze raz powtórzę – dziękuję, bo mam świadomość, że jest to bez wątpienia wyzwanie, któremu w najbliższym czasie tej kadencji na pewno będziemy musieli sprostać. Jeszcze raz bardzo dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo, Panie Prezydencie. Nie widzę… Jest jeszcze zgłoszenie Pani Przewodniczącej. Proszę bardzo.”
	Pani Radna Małgorzata Struzik powiedziała: „Panie Przewodniczący, Pani protokolant prosiła, żeby zasygnalizować Państwu, że wszystkie zapytania trzeba składać na piśmie, ponieważ Panie nie będą już robiły wyciągów i przekazywać po prostu. To wynika z nowej ustawy samorządowej. Tak że bardzo proszę. Tak, potwierdza Pani, tak, że wszelkie zapytania, które Państwo złożyliście w sposób ustny proszę na piśmie. I druki są, druki specjalne przygotowane są u Pani protokolant. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Pani Przewodnicząca.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „To może tylko doprecyzujmy. Oczywiście my wiemy o tym, że zmieniła się ustawa, ale to nie znaczy, Panie Radny Romanie Siemiątkowski, że nie mamy zabierać głosu. Mamy prawo zabrać głos, możemy o tym mówić i za chwilkę złożyć to na piśmie. Natomiast chcemy to zakomunikować, żeby trafiło to do opinii publicznej, Szanowny Panie Radny. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zatem zamykam pierwszą sesję nowej Rady Miasta Płocka.”
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