
PROTOKÓŁ NR XVI/2020
Z OBRAD XVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2020 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 10.05, a zakończyła o godz. 12.35.
Obrady Sesji są nagrywane.

Stan radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecnych - 0
Osób zaproszonych - 162
Obecnych - 75

Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 1

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

Porządek obrad: 

1) Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
4) Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.
5) Sprawozdanie z działalności  Komisji  Skarbu,  Budżetu i  Gospodarki  Finansowej za

2019 rok.
6) Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2019 rok.
7) Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta Płocka z 30 grudnia 2019 roku.
8) Podjęcie uchwał w sprawach: 

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  w  Europejskim  Banku  Inwestycyjnym

(druk nr 303),
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046

(druk nr 308),
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr 309),
4. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości kompostujących odpady (druk nr 296),
5. wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego

nieruchomości  niezabudowanej  położonej  w  Płocku  w  Obrębie  1  „Podolszyce-
Borowiczki” oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 251/2 i 256/2 o łącznej
powierzchni 7990 mkw, stanowiącej własność Gminy Płock (druk nr 298),
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6. określenia kryteriów rekrutacji  do przedszkoli  oraz oddziałów przedszkolnych w
szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Miasto  Płock,  które  będą
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia
liczby  punktów  za  każde  z  tych  kryteriów  i  dokumentów  niezbędnych  do  ich
potwierdzenia (druk nr 299),

7. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Płocka (druk nr 300),  

8. wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  partnerstwa  oraz
realizacji  projektu  grantowego  pn.:  „Język  niemiecki  kluczem  do  sukcesu
zawodowego”,  współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w
ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających
współpracę międzynarodową” (druk nr 301),

9. wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  partnerstwa  oraz
realizacji projektu grantowego pn.: „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja
w przyszłość”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w
ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających
współpracę międzynarodową” (druk nr 302),

10. określenia  form,  wysokości  i  trybu  przyznawania  pomocy  dla  zaproszonego
repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę-
Miasto Płock (druk nr 306),

11. przyjęcia  stanowiska  dotyczącego  trudnej  sytuacji  w  gospodarce  odpadami  w
Gminie-Miasto  Płock  oraz  potrzeby  zmian  ustawowych  dotyczących  gospodarki
odpadami (druk nr 307),

12. określenia  wzoru  deklaracji  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
(druk nr 310),

13. pozostawienia skargi bez rozpoznania (druk nr 304),
14. rozpatrzenia petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej nr 13 w Płocku (druk

nr 305). 
II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

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

10)Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady
Miasta Płocka.

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

Ad pkt 2

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo! Tradycyjnie rozpoczniemy sesję od wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Bardzo
proszę Państwa o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków, która będzie na
dzisiejszej sesji pracować. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę.”

Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Zgłaszam
kandydaturę Pana Łukasza Chrobota.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pan Radny
wyraża zgodę?”
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Pan  Radny  Łukasz  Chrobot wyraził  zgodę  na  kandydowanie  do  Komisji  Uchwał  i
Wniosków. 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Jest  zgoda.
Dziękuję. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”
 
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Zgłaszam kandydaturę koleżanki Radnej Anny
Derlukiewicz.”
      
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pani Radna
wyraża zgodę?”

Pani  Radna Anna Derlukiewicz wyraziła  zgodę  na  kandydowanie  do  składu Komisji
Uchwał i Wniosków.

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest również
zgoda. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia do Komisji Uchwał i Wniosków? Nie widzę.
Zatem poddaję, Szanowni Państwo, pod głosowanie wybór dwuosobowej Komisji Uchwał i
Wniosków w składzie przed chwilką przez Państwa zaproponowanym. Proszę o pulpity do
głosowania,  a  Państwa  Radnych  proszę  o  zagłosowanie.  Dziękuję.  Proszę  o  podanie
wyników. Przy 18 głosach na tak, jednogłośnie, przyjęliśmy dwuosobowy zaproponowany
skład Komisji  Uchwał i  Wniosków. Zapraszam Państwa – członków komisji  -  do stołu
prezydialnego po naszej stronie.”

Komisja Uchwał i Wniosków:
Anna Derlukiewicz
Łukasz Chrobot. 
   

Ad pkt 3

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo! Przed nami punkt 3: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
Dzisiejszą sesję,  tak jak mamy w porządku obrad,  zaczynamy od czterech sprawozdań
komisji merytorycznych rady miasta za rok miniony. Jako pierwszą osobę proszę o zabranie
głosu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pani Przewodnicząca, proszę bardzo.”  

Pani  Marta  Krasuska Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Płocka
przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)

Treść sprawozdania:  

Komisja Rewizyjna działała w oparciu o:
- Statut Miasta Płocka
- plan pracy Komisji
- plan pracy Rady Miasta

Zgodnie z Uchwałą Nr 172/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27.06.2019 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa oraz na podstawie Uchwały Nr 175/IX/2019 Rady
Miasta Płocka z dnia 27.06.2019 r.  w sprawie zmian w składzie osobowym nastąpiła
zmiana w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. Panią Radną Joannę Olejnik zastąpił na
stanowisku członka tejże komisji Pan Radny Łukasz Pietrzak.
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Zgodnie  ze  stosownymi  uchwałami  Rady Miasta  Płocka  Komisja  Rewizyjna  na  koniec
2019 roku obradowała w następującym składzie:
Marta Krasuska – Przewodnicząca Komisji
Anna Derlukiewicz – Wiceprzewodnicząca Komisji
Jacek Jasion – Członek Komisji
Piotr Kubera – Członek Komisji
Wioletta Kulpa – Członek Komisji
Łukasz Pietrzak – Członek Komisji
Jerzy Seweryniak – Członek Komisji

W omawianym okresie Komisja odbyła 15 posiedzeń w tym 3 wspólnie z innymi stałymi
Komisjami Rady Miasta Płocka.

Tematy którymi w okresie sprawozdawczym zajmowała się Komisja:
1.  Informacja  o  interpelacjach  radnych  w  kadencji  2014-2018,  liczba,  terminowość

odpowiedzi.
2. Kontrola dotychczasowej realizacji Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

– w zakresie projektów realizowanych przez Gminę Miasto-Płock.
3. Analiza postępowania administracyjnego i podjętych czynności w związku z budową

budynków  Żyzna  43,  45  i  47.  Przedstawienie  ustaleń  z  mieszkańcami  i
pełnomocnikami  mieszkańców  oraz  deweloperem,  jak  również  Powiatowym
Inspektorem  Nadzoru  Budowlanego  w  przedmiotowej  sprawie.  Perspektywy
zakończenia postępowania w ramach Urzędu Miasta Płocka, Wodociągów Płockich. 

4. Informacja na temat dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz budynków
znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej (zestawienie kwot przyznanych
dotacji za lata 2007-2018 oraz liczba podmiotów otrzymujących dotacje, z wykazem
szczegółowych przyznanych dotacji w 2018 roku.

5.  Analiza  realizacji  projektów Budżetu  Obywatelskiego  od  początku  jego  wdrożenia.
Przedstawienie  informacji  o  wnioskowanej  kwocie  przez  mieszkańców,  faktycznie
wydatkowanej  po  realizacji  oraz  dalszych  kosztach  związanych  z  eksploatacją  i
użytkowaniem  (nie  dotyczy  kosztów  użytkowania  infrastruktury  drogowej  w  tym
chodników). 

6.  Podsumowanie  pierwszego  sezonu  systemu  Płockiego  Roweru  Miejskiego,  analiza
kosztów oraz plany rozbudowy systemu.

7.  Kontrola  efektywności  wydatkowania  środków  przyznanych  dla  organizacji
pozarządowych,  stowarzyszeń  oraz  innych  podmiotów  prowadzących  działalność
pożytku publicznego z budżetu Miasta w 2018 roku.

8. Informacja o kontrolach przeprowadzonych  w 2018 roku przez Wydział  Kontroli  i
Audytu Wewnętrznego oraz o kontrolach zewnętrznych.

9. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
10. Opracowanie wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania.
11. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka w 2018 roku.
13. Omówienie wyników finansowych spółek komunalnych za 2018 rok.
14. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za I półrocze 2019 roku.
15. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2019 roku.
16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu

wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
17.  Informacja oraz analiza realizacji  "Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi

oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  -  Miasto  Płock  w roku
2018".

18. Kontrola stanu dróg po zimie.
19.Informacja  o  ilości  oraz  jakości  nasadzeń  drzew  w  Płocku  oraz  informacja  o

nasadzeniach zastępczych w ramach rekompensaty ekologicznej.
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20. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Płocka  w  2018  roku  wraz  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  tym
sprawozdaniu oraz informacji  o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

21. Omówienie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  Gminy  –  Miasto  Płock  wraz  ze

sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok,
b)  udzielenie  absolutorium  Prezydentowi  Miasta  Płocka  z  tytułu  wykonania  Budżetu

Miasta Płocka za 2018 rok.
22. Zapoznanie się z wynikami finansowymi spółek prawa handlowego z udziałem Gminy

Płock za 2018 rok:
a) Wisła Płock S.A.
b) Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
c) Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
d) Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
e) Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
f) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.
g) Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.
h) Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
i) RYNEX Sp. z o.o.
j) Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A.
k) SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
l) Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

23. Opiniowanie  projektu Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok w zakresie dochodów i
wydatków  wraz  z  projektem  Uchwały  Budżetowej  Miasta  Płocka  na  2019  rok  i
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2046.

24.  Analiza  stanu  zatrudnienia  w  Urzędzie  Miasta  Płocka,  jednostkach  budżetowych,
zarządzie  budżetowym,  instytucjach  kultury,  spółkach  prawa  handlowego  za  lata
2016-2018  z  uwzględnieniem  stanowisk  nie  urzędniczych  oraz  przedstawienie
wszystkich umów na świadczenie usług zewnętrznych na rzecz Urzędu Miasta Płocka i
jednostek  budżetowych  (żłobki),  instytucji  kultury  wynikających  z  bieżącego
utrzymania i koniecznej obsługi tj. ochrona, sprzątanie, obsługa prawna, reklama i
promocja.

25. Zatwierdzenie harmonogramu przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta
Płocka za 2018 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka.

26.  Wykorzystanie  środków finansowych  zewnętrznych  pozyskanych  z   przez  Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

27. Opiniowanie projektu budżetu miasta Płocka na 2020 rok wraz z projektem Uchwały
Budżetowej Miasta Płocka na 2020 rok.

28. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-
Miasto Płock na lata 2020-2046.

29.  Wydanie  opinii  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miasta  Płocka  dotyczącej  projektu
budżetu miasta Płocka na 2020 rok.

30. Analiza funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania od początku funkcjonowania z
uwzględnieniem wszystkich kosztów ponoszonych przez operatora i miasto m.in. MZD
(również  osobowe).  Rozliczenie  pełnego  roku  obrachunkowego  2018  w  zakresie
przychodów (z podziałem na mandaty i inne opłaty karne) oraz kosztów z podziałem
rodzajowym  oraz  ilość  wydanych  abonamentów  bezpłatnych  (z  uwzględnieniem
wydanych dla mieszkańców uprawnionych do ich otrzymania oraz inne).

31. Przyjęcie Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.
32.  Analiza realizowanych projektów, programów unijnych, rządowych i innych. Koszty

opracowań, wniosków, analiz w latach 2014 – 2018.

Komisja w 2019 roku dokonała kontroli:
–  stanu dróg po zimie – kontrola zakończyła się zatwierdzeniem przedłożonego Komisji

wykazu ulic na których w 2019 roku wykonano remonty cząstkowe;
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–  dotychczasowej  realizacji  Programu  Operacyjnego  Wiedza,  Edukacja,  Rozwój  –  w
zakresie projektów realizowanych przez Gminę Miasto-Płock – program realizowany na
bieżąco;

–  efektywności  wydatkowania  środków  przyznanych  dla  organizacji  pozarządowych,
stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z
budżetu Miasta w 2018 roku – kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

W okresie sprawozdawczym frekwencja członków Komisji Rewizyjnej przedstawiała się
następująco:
Pani radna Marta Krasuska – 1 nieobecność
Pani radna Anna Derlukiewicz – 0 nieobecności
Pan radny Jacek Jasion – 0 nieobecności
Pan radny Piotr Kubera – 2 nieobecności
Pani radna Wioletta Kulpa – 4 nieobecności
Pan radny Łukasz Pietrzak – 0 nieobecności
Pan radny Jerzy Seweryniak – 0 nieobecności

Frekwencja członków Komisji Rewizyjnej wyniosła 93,33 %.
W okresie  sprawozdawczym Komisja opiniowała materiały  i  projekty uchwał  na sesje
Rady Miasta Płocka w sprawach zgłaszanych przez radnych do protokołu sporządzono i
przesłano do właściwych jednostek wyciągi z protokołów.
Ponadto  Komisja  wypracowywała  opinie,  wnioski,  stanowiska  i  wnikliwie  na  bieżąco
rozpatrywała kierowaną do niej korespondencję.
Praca Komisji opierała się na współpracy z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta
Płocka oraz jednostkami i instytucjami miasta Płocka. 

W tym miejscu prowadzenie obrad przejął Pan Tomasz Maliszewski Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka. 

Pan  Tomasz Maliszewski  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
Pani Przewodnicząca. Każde z tych sprawozdań będziemy głosować. W związku z powyższym
przechodzimy  do  głosowania.  Głosujemy  punkt  3:  Sprawozdanie  z  działalności  Komisji
Rewizyjnej  za 2019 rok.  Proszę o wyświetlenie  pulpitów do głosowania.  Kto z Państwa
Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poproszę o wyniki. Dziękuję. Poproszę
o wyświetlenie wyników. 21 osób za, jednogłośnie.”   

Ad pkt 4

Pan Tomasz Maliszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Poproszę o
sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  za  2019  rok  Pana
Przewodniczącego Tomasza Kominka. Bardzo proszę.”

Pan  Tomasz Kominek Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
Płocka przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019
rok. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu)

Treść sprawozdania:  

Zgodnie ze stosownymi uchwałami Rady Miasta Płocka Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
w 2019 roku pracowała w następującym składzie:
Tomasz Kominek – Przewodniczący Komisji
Daria Domosławska – Wiceprzewodnicząca Komisji
Piotr Kubera – Członek Komisji
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W omawianym okresie Komisja odbyła 13 posiedzeń w tym 2 wspólnie z innymi stałymi
Komisjami Rady Miasta Płocka.

W 2019 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała następujące skargi:
1.  z  dnia  25.10.2018  r. Komisja  zajmowała  się  rozpatrywaniem  tej  skargi  podczas

jednego posiedzenia.
2.  z dnia 10.12.2018 r. Komisja zajmowała się rozpatrywaniem tej skargi  wraz z jej

uzupełnieniami  z  07.01.2019  r.,  25.01.2019  r.  i  11.02.2019  r.  podczas  dwóch
posiedzeń.

3.  z  dnia  17.12.2018  r. Komisja  zajmowała  się  rozpatrywaniem  tej  skargi  podczas
jednego posiedzenia.

4.  z  dnia  31.12.2018  r. Komisja  zajmowała  się  rozpatrywaniem  tej  skargi  podczas
jednego posiedzenia.

5.  z  dnia  08.02.2019  r. Komisja  zajmowała  się  rozpatrywaniem  tej  skargi  podczas
jednego posiedzenia.

6. z dnia 12.12.2018 r. Komisja zajmowała się rozpatrywaniem tej skargi podczas dwóch
posiedzeń.

7. z dnia 3.04.2019 r. Komisja zajmowała się rozpatrywaniem tej skargi podczas dwóch
posiedzeń.

8.  z  dnia  23.03.2019  r.  Komisja  zajmowała  się  rozpatrywaniem  tej  skargi  podczas
jednego posiedzenia.

9. z dnia 5.07.2019 r. Komisja zajmowała się rozpatrywaniem tej skargi podczas dwóch
posiedzeń.

10.  z  dnia  13.09.2019 r.  Komisja  zajmowała  się  rozpatrywaniem tej  skargi  podczas
dwóch posiedzeń.

11.  z  dnia  25.09.2019 r.  Komisja  zajmowała  się  rozpatrywaniem tej  skargi  podczas
dwóch posiedzeń.

12. z dnia 19.11.2019 r. Komisja pozostawiła skargę bez rozpatrzenia.
13.  z  dnia  25.11.2019  r.  Komisja  zajmowała  się  rozpatrywaniem tej  skargi  podczas

jednego posiedzenia. Kontynuacja skargi w 2020 roku.

W 2019 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała następujące petycje:
1.  z  dnia  21.03.2019  r.  Komisja  zajmowała  się  rozpatrywaniem tej  petycji  podczas

jednego posiedzenia.
2.  z  dnia  18.11.2019  r.  Komisja  zajmowała  się  rozpatrywaniem tej  petycji  podczas

jednego posiedzenia.

W 2019 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała następujące wnioski:
1.  z dnia 25.01.2019 r.  Komisja zajmowała się rozpatrywaniem tego wniosku podczas

jednego posiedzenia.

W okresie sprawozdawczym frekwencja członków Komisji Rewizyjnej przedstawiała się
następująco:
Pan radny Tomasz Kominek – 1 nieobecność
Pani radna Daria Domosławska – 0 nieobecności
Pan radny Piotr Kubera – 2 nieobecności
Frekwencja członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyniosła 92,31 %.
W okresie  sprawozdawczym Komisja opiniowała materiały  i  projekty uchwał  na sesje
Rady Miasta Płocka w sprawach zgłaszanych przez radnych do protokołu sporządzono i
przesłano do właściwych jednostek wyciągi z protokołów.
Ponadto  Komisja  wypracowywała  opinie,  wnioski,  stanowiska  i  wnikliwie  na  bieżąco
rozpatrywała kierowaną do niej korespondencję.
Praca Komisji opierała się na współpracy z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta Płocka
oraz jednostkami i instytucjami miasta Płocka. 
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W tym miejscu prowadzenie obrad przejął Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady
Miasta Płocka. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy jakieś uwagi, pytania ze strony Państwa Radnych do sprawozdania? Nie widzę. Zatem
poddaję pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji za rok 2019. Proszę o pulpity do głosowania. Już są. Proszę Państwa Radnych o
zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie przyjęliśmy sprawozdanie z
działalności  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji.  (24  głosy  za,  0  –  przeciw,  0  –
wstrzymujących).”    

Ad pkt 5

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
punktu 5: Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej za
2019 rok. Zapraszam Panią Przewodniczącą do złożenia sprawozdania.” 

Pani  Małgorzata  Struzik Przewodnicząca  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji  Skarbu,
Budżetu i Gospodarki Finansowej za 2019 rok. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu)

Treść sprawozdania:  

Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej działała w oparciu o:
- Statut Miasta Płocka 
- plan pracy Komisji
- plan pracy Rady Miasta.

W okresie sprawozdawczym – czyli od 12 grudnia 2018 roku do 30 grudnia 2019 roku –
komisja  obradowała  w  siedmioosobowym składzie.  Początkowo,  do  18  czerwca  2019
roku, przewodniczącą komisji była Pani radna Joanna Olejnik. Ponieważ zrezygnowała z
pełnienia funkcji radnej, do składu komisji 27 czerwca 2019 roku został powołany Pan
Łukasz  Pietrzak.  Radni  zdecydowali,  że  przewodniczącą  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i
Gospodarki  Komunalnej  zostanie  Pani  radna  Małgorzata  Struzik  (dotychczasowa
wiceprzewodnicząca), a Pan Łukasz Pietrzak obejmie funkcję wiceprzewodniczącego. Na
koniec 2019 roku skład komisji przedstawiał się następująco:
1. Tomasz Kolczyński
2. Tomasz Korga
3. Iwona Krajewska
4. Marta Krasuska
5. Wioletta Kulpa
6. Łukasz Pietrzak (wiceprzewodniczący)
7. Małgorzata Struzik (przewodnicząca).

Członkowie  aktywnie  uczestniczyli  w  pracach  komisji.  Na  19  posiedzeniach  średnia
obecność wyniosła 93 procent. 
Pięć  posiedzeń  komisji  skarbu  odbyło  się  wspólnie  z  innymi  komisjami  Rady  Miasta
Płocka.  Dotyczyły  one  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2018  rok,  prac  nad
projektami budżetu na 2019 i 2020 rok oraz ocenie sytuacji finansowej spółek prawa
handlowego z udziałem gminy w 2018 roku. 
Tematem  obrad  komisji  skarbu  była  także  efektywność  wydatkowania  środków
finansowych  na  promocję  i  rozwój  Płocka  w  2017  i  2018  roku  z  uwzględnieniem
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jednostek budżetowych i spółek.
Ponadto  członkowie  komisji  zajęli  się  zadłużeniem  miasta  oraz  jego  analizą  i
porównaniem z innymi miastami na prawach powiatu.
Radni dyskutowali także na temat gospodarki odpadami komunalnymi w Płocku – jakie
były przychody i koszty w ramach budżetu miasta z podziałem na rodzajowość za lata
2014-2018.
Tematem  obrad  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki  Finansowej  było  również
finansowanie  działalności  organizacji  pozarządowych  w  mieście.  Członkowie  komisji
omówili także dochody gminy Płock w latach 2014-2018 w porównaniu do planu na 2019
rok.
Na  jednym  z  posiedzeń  radni  zapoznali  się  wysokością  środków  zewnętrznych
pozyskiwanych na realizację działań inwestycyjnych. 
Tematem  obrad  były  również  perspektywy  partnerstwa  publiczno-prywatnego  w
kontekście  zwiększenia  kapitału  prywatnego  w  rozwój  miasta,  jak  również  środki
pozyskane z Unii Europejskiej i wykorzystane przez gminę w latach 2008-2018.
Członkowie komisji omawiali bieżącą realizację oraz perspektywy wykonania inwestycji
strategicznych w Płocku.  Zapoznali  się  również  z  informacją  o  przygotowaniu  szkół  i
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Radni  przeanalizowali  także wydatki  ponoszone z budżetu miasta na kulturę w ciągu
trzech ostatnich lat i porównali je z miastami o podobnej wielkości.
Ponad  podczas  swoich  obrad  członkowie  komisji  wydali  pięć  opinii,  m.in.  na  temat
projektów budżetu. 

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Pani Przewodniczącej. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do tego sprawozdania?
Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności  Komisji
Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej za 2019 rok. Proszę o pulpity do głosowania.
Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 21 na tak.
Jednogłośnie przyjęliśmy sprawozdanie komisji.” 

Ad pkt 6

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Punkt  6:
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2019 rok. Zapraszam do
mównicy Panią Przewodniczącą.” 

Pani  Anna Derlukiewicz Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
Płocka przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji  Komisji Gospodarki Komunalnej
za 2019 rok. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu)

Treść sprawozdania:  

Komisja Gospodarki Komunalnej działała w siedmioosobowym składzie:
1. Anna Derlukiewicz – przewodnicząca
2. Lech Latarski – wiceprzewodniczący
3. Andrzej Aleksandrowicz
4. Artur Jaroszewski
5. Jacek Jasion
6. Tomasz Korga
7. Adam Modliborski

Podobnie jak inne stałe komisje Rady Miasta Płocka, Komisja Gospodarki Komunalnej
działała w oparciu o:
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- Statut Miasta Płocka
- plan pracy Komisji.

W okresie sprawozdawczym – czyli od 12 grudnia 2018 roku do 17 grudnia 2019 roku –
komisja odbyła 15 posiedzeń, w tym cztery wspólnie z innymi komisjami. Dotyczyły one
między innymi omówienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz prac nad
Budżetem Miasta Płocka na 2019 i 2020 rok.
Jednym z priorytetowych tematów poruszanych w ubiegłym roku podczas obrad Komisji
Gospodarki Komunalnej była gospodarka odpadami w Płocku. Omówione zostały aktualne
zapisy  prawne,  problemy  na  rynku  odpadowym  oraz  perspektywy.  Na  kolejnym
posiedzeniu  –  na  które  zostali  zaproszeni  wszyscy  radni  –  zaprezentowano  koszty
zagospodarowania  odpadów  przez  Przedsiębiorstwo  Gospodarowania  Odpadami.  W
spotkaniu uczestniczył Pan Przemysław Nowaczewski – główny analityk, specjalista ds.
gospodarki  komunalnej  z  firmy  doradczej  Refunda,  która  przygotowała  wyliczenie
wysokości stawek opłat dla płocczan.
Podczas  obrad  członkowie  komisji  zajęli  się  również  oceną  realizacji  programu
„Mieszkania  na  start”.  Kolejnym  ważnym  zagadnieniem  była  realizacja  Programu
Zazielenienia Miasta Płocka.
Radni omówili działanie monitoringu w Płocku oraz stan i warunki funkcjonowania toalet
publicznych na terenie miasta.
Przedmiotem dyskusji radnych była także sytuacja formalno-prawna oraz perspektywy
renowacji  zaniedbanych kamienic na Starym Mieście, ze szczególnym uwzględnieniem
kwartału ulic: Stary Rynek – Bielska – Sienkiewicza – 1 Maja – Kościuszki – Grodzka.
Radni przyjrzeli się również działaniom podejmowanym w 2018 roku w ramach realizacji
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy-Miasto Płock.
Na  jednym  z  posiedzeń  członkowie  komisji  omówili  funkcjonowanie  transportu
publicznego w mieście. Zapoznali  się  m.in. z wynikami badań preferencji  i  oczekiwań
pasażerów komunikacji miejskiej.
Ponadto dyskutowali  na temat windykacji  zadłużenia lokatorów mieszkań socjalnych i
komunalnych w latach 2017-2018.
Przedmiotem debaty było także funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.
Na kilku posiedzeniach radni opiniowali pisma Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych w
sprawie  przyznania  lokalu  osobom  lub  rodzinom,  które  znajdują  się  w  szczególnej
sytuacji, a którym – zgodnie z regulaminem – nie przysługuje mieszkanie.
Podczas obrad radni wypracowali i przekazali dwa pisma do zastępcy Prezydenta Miasta
Płocka celem udzielenia informacji w sprawie płocczan, którzy zwrócili się bezpośrednio
do Komisji Gospodarki Komunalnej.

Członkowie aktywnie uczestniczyli w pracach komisji. Średnia obecność na posiedzeniach
wyniosła 94 procent. 
1. Andrzej Aleksandrowicz – obecny na 12 posiedzeniach z 15 – 80 %
2. Anna Derlukiewicz – obecna na wszystkich posiedzeniach – 100 %
3. Artur Jaroszewski – obecny na 14 posiedzeniach – 93 % (nieobecność wynikała z
delegacji służbowej)
4. Jacek Jasion – obecny na 14 posiedzeniach z 15 – 93 %
5. Tomasz Korga – obecny na wszystkich posiedzeniach – 100 %
6. Lech Latarski – obecny na 14 posiedzeniach z 15 – 93 % (nieobecność wynikała z
delegacji służbowej)
7. Adam Modliborski – obecny na wszystkich posiedzeniach – 100 %

Komisja wydała trzy opinie, a z protokołów sporządzono 11 wyciągów, które przekazano
do wiadomości zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Pani Przewodniczącej. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do tego sprawozdania?
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Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności  Komisji
Gospodarki Komunalnej za rok 2019. Pulpity do głosowania mamy już gotowe. Proszę o
zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie przy 23 głosach na tak
przyjęliśmy sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej.”

Ad pkt 7  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. Punkt 7: Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta Płocka z 30
grudnia 2019 roku. Czy do tego protokołu jakieś uwagi bądź pytania za strony Państwa
Radnych? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Proszę o pulpity do głosowania i proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o
podanie wyników. Przy 24 głosach na tak jednogłośnie przyjęliśmy sprawozdanie. Dziękuję.”

Ad pkt 8  

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Przed  nami,
Szanowni Państwo, I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków, podjęcie uchwał w sprawach.
Tradycyjnie proponuję połączyć dwa pierwsze punkty. A nie, przepraszam, dobrze, to nie to.
Pierwszy punkt - projekt uchwały pomieszczony na druku nr 303 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.(...)” 

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach:

1. zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  w  Europejskim  Banku
Inwestycyjnym (druk nr 303),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 303.

2. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy-Miasto  Płock  na  lata
2020-2046 (druk nr 308),
oraz

3. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2020  (druk  nr
309),

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 308 stanowi załącznik
nr 11 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 309 stanowi załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Przechodzimy
zatem do kolejnego punktu. Punkt 2 i 3 połączmy razem w dyskusji z uwagi na zbieżną
tematykę, a mianowicie punkt 2 – projekt uchwały na druku nr 308 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046 z autopoprawką i
punkt 3 – projekt uchwały na druku nr 309 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta
Płocka  na  rok  2020  i  tutaj  również  mamy pisemną autopoprawkę.  Czy  w tych  dwóch
punktach jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie
widzę. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu.”   
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4. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości kompostujących odpady (druk nr 296),

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 296 stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 4 – projekt
uchwały  na  druku  nr  296  w  sprawie  zwolnienia  w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości  kompostujących  odpady.  I  do  tego
dokumentu  również  mamy  autopoprawkę.  Czy  tutaj  chciałby  ktoś  zabrać  głos?  Pani
Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Przy tej okazji w związku z tą
uchwałą mam wiele pytań związanych z wejściem w życie w ogóle uchwał od 1 lutego w
zakresie segregacji odpadów w mieście Płocku. Po pierwsze, jeśli chodzi o kompostowanie,
to  jako  Klub  Radnych  Prawa  i  Sprawiedliwości  mielibyśmy  propozycję,  aby  tą  kwotę
zwiększyć  przynajmniej  do  dwóch  złotych,  z  jednego  złotego  do  dwóch,  aby  była  to
rzeczywiście  zachęta  dla  mieszkańców tych,  którzy  prowadzą kompostowanie  odpadów.
Natomiast, jeśli chodzi o wejście w życie nowych przepisów i nowego prawa miejscowego w
zakresie segregowania odpadów od 1 lutego to mam kilka zapytań do Pana Prezydenta i
Pana Sekretarza,  dobrze,  że  jest.  Mianowicie  wczoraj,  jestem też  po  kilku  spotkaniach
dotyczących segregacji odpadów, które dotyczą zabudowy wielorodzinnej a ściślej mówiąc
wspólnoty mieszkaniowe, które podlegają i ponoszą opłaty za administrowanie do naszej
miejskiej spółki MZGM. Tak naprawdę nie zadziało się nic w tym zakresie. Wspólnoty zostały
pozostawione same sobie w zakresie dbania o to, czy mają wybudować altanę śmietnikową i
z tego co wiem to część z nich poczyniło wcześniej dużo plany i wydali na to środki, na
altany murowane a teraz, żeby było szybciej to czynią to – z tego co wiem – altany z blachy i
takie są stawiane na terenie miasta Płocka, natomiast spółka MZGM w żadnej mierze nie
pomaga  tym  wspólnotom  mieszkaniowym  ani  w  znalezieniu  wykonawcy,  ani  w
przeprowadzeniu tych prac związanych z postawieniem tych altan przy swoich blokach. I tu
przykład mogę podać – Obrońców Westerplatte, tam, gdzie jest lewa strona, bo prawa
podlega pod Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową. Kolejna kwestia to komunikacja. I to jest
uwaga  do  Pana  Sekretarza.  Podejmowaliście  Państwo  pierwszy  raz,  znaczy
przygotowywaliście a rada miasta przyjmowała pierwszy raz uchwałę, czy grupę uchwał
dotyczących  opłat  śmieciowych  w  listopadzie,  które  zostały  unieważnione  przez  RIO.
Przypominam,  że  pierwotnie  miały  one  wejść  w  życie  1  stycznia.  W  związku  z  tym
domniemuję, że nie byliście Państwo przygotowani na 1 stycznia, ani nie jesteście Państwo
przygotowani na 1 lutego, kiedy trzeba było zmienić te uchwały i przyjąć kolejną 30 grudnia
z wejściem w życie od 1 lutego. A dlaczego tak domniemuję? Ponieważ ulotki, Szanowni
Państwo i Panie Sekretarzu nie dotarły do mieszkańców. Ulotki – wydrukowaliście je bardzo
późno, a jeśli chcecie mi Państwu udowodnić, że dużo wcześniej zostały wydrukowane to
proszę o przedstawienie faktury, gdzie jest data druku tych ulotek. Zostały dostarczone do
gońców  zatrudnionych  przez  Urząd  Miasta  Płocka  w  poniedziałek  w  tym  tygodniu,  a
przypominam, że uchwała była - już ta ostateczna – przyjęta 30 grudnia, w związku z tym
mieliście  bardzo  dużo  czasu  na  to,  żeby  przeprowadzić  ten  proces.  Przypominam,  że
mogliście to zrobić już od 30 listopada, bo z tego co wiem tłumaczyliście nam Państwo, że
jesteście przygotowani na wejście w życie już od 1 stycznia wtedy. Ulotki nie dotarły do
mieszkańców  Płocka.  Mało  tego,  jeśli  chodzi  o  dostarczanie  worków  do  segregowania
odpadów  dla  nieruchomości  przyjmijmy  oczywiście  jednorodzinnych,  domków
jednorodzinnych, tam gdzie nie była prowadzona selektywna do tej pory zbiórka odpadów
komunalnych firma SUEZ nie dostarczyła worków. Przypominam, że 1 lutego mamy w tą
sobotę w związku z tym został Państwu dokładnie jeden dzień. Firma SUEZ, która odbiera
odpady  z  domków  jednorodzinnych  co  dwa  tygodnie.  Okres  wejścia  w  życie  nowych
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przepisów często przypada w środku tego okresu, kiedy te śmieci są odbierane i w związku z
tym w ten  wtorek,  chociażby,  kiedy  śmieci  były  odbierane  z  domków jednorodzinnych
powinny być dostarczone już worki do segregacji od 1 lutego, one  nie zostały dostarczone.
W związku z tym proszę teraz publicznie wytłumaczyć mieszkańcom Płocka jak mają się
zachować od soboty, jeśli firma im nie dostarczy worków, w co mają segregować odpady
komunalne, jak będzie wyglądał odbiór śmietników do tej pory tych, które posiadają ci
mieszkańcy, czy te śmietniki zostają, czy będą zabrane, czy pozostawione same worki też
chcielibyśmy wiedzieć. Jak będzie wyglądała dystrybucja tych ulotek? Nie wiem, czy Państwo
zdążycie obsłużyć dzisiaj i jutro całe miasto, żeby wszyscy mieszkańcy otrzymali te ulotki.
Tam, gdzie oczywiście są zasoby spółdzielni mieszkaniowych, bo mam doświadczenie, jeśli
chodzi o Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową, one zostały dostarczone, ale nie za Państwa
pośrednictwem,  tylko  za  pośrednictwem pracowników  spółdzielni  mieszkaniowej,  którzy
rzeczywiście rzetelnie od drzwi do drzwi te ulotki roznieśli. I tamci mieszkańcy tą informację
posiadają. Natomiast w pozostałych zasobach, czy dla pozostałych mieszkańców, niestety
jest  brak  dostarczonych  informacji.  I  teraz  tak,  Państwo  w  ulotce  –  ja  nie  miałam
przyjemności też dostania i osobiście mogłam tylko zobaczyć w internecie dzięki naszym
płockim portalom internetowym – oczywiście informujecie o fakcie, że zmiana przepisów w
zakresie segregacji odpadów wynika ze zmiany ustawy i tym samym zostaliśmy zobligowani
jako  samorząd  płocki  do  tego,  żeby  przyjąć  uchwałę  w  zakresie  tego  naszego  prawa
miejscowego, natomiast proszę mi wyjaśnić dlaczego we wszystkich informacjach, również
jak rozmawiamy tutaj z kolegami, również w środkach komunikacji miejskiej przekazujecie
Państwo informację, że rząd i jak rozumiem Prezydent RP dokonali zmiany przepisów prawa i
siłą rzeczy niestety samorząd musiał dokonać również u siebie tej zmiany, natomiast nic nie
wspominacie  Państwo  o  zmianach  w  przepisach  Unii  Europejskiej.  Czyli  wynikiem,  tak
naprawdę, niedobrego rządu jest zmiana tych przepisów w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów  komunalnych  i  dziwnie  informujecie  o  tym  poprzez  nagłośnienie,  które  jest
zamontowane w autobusach komunikacji  miejskiej,  a  wcześniej  jakoś  nie  słyszałam od
mieszkańców Płocka, żebyście informowali również za pośrednictwem transportu publicznego
mieszkańców chociażby o tym, że uruchamia się 500 plus na pierwsze dziecko, bo to też
była bardzo ważna informacja dla mieszkańców Płocka i jakoś nie posiłkowaliście się Państwo
nagłośnieniem w środkach transportu publicznego, czy inne zmiany, które miały miejsce w
przepisach prawach, chociażby – nie wiem – trzynasta emerytura dla mieszkańców Płocka.
Może też  byście  poinformowali  mieszkańców Płocka,  że otrzymają trzynastą  emeryturę,
która jest już przyznana na stałe a nie tylko jednorazowo. Tak że wydaje mi się, że Państwo
nadużywacie.  Oczywiście  wiemy doskonale  o  tym z  jakich  powodów i  dlaczego  pewne
nasilenie komunikacji, w którym miejscu to robić. Ale wolałabym, żebyśmy nie uprawiali w
ten sposób polityki  na samorządzie i nie starali  się  na siłę  przekazać, że ten rząd jest
niedobry i że wszystko co robi, robi źle, bo nie tędy droga i nie z tego to wynika. Jak
doskonale Państwo wiecie przepisy unijne zmieniły się dawno, jeszcze jak, tak, jeszcze jak
rządziła Platforma Obywatelska i PSL, bo to był 2013 rok. W związku z tym proszę o rzetelne
informowanie  mieszkańców.  Jeśli  chcecie  informować  to  o  wszystkich  przepisach,  które
wchodzą w życie a nie tylko o wybranych przez siebie, dla siebie, które chcecie Państwo
wykorzystać w oczywisty sposób politycznie. Dziękuję.”            

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

Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Ja
przynajmniej tylko w kilku kwestiach, które Pani Radna poruszyła. Otóż tak – ulotki były
wydrukowane dopiero w styczniu, dlatego że po przyjęciu przez Państwa uchwały mogliśmy
dopiero  wtedy  dać  takie  zlecenie.  Biorąc  pod  uwagę  to  co  się  stało  wcześniej,  czyli
zaskarżenie  wcześniej  przez  RIO i  ewentualne...  uchylenie,  uchylenie,  ale  również  tutaj
ewentualne zaskarżenie przez wojewodę, więc nie mogliśmy wcześniej zlecić tej usługi. A
jeżeli chodzi o dystrybucję, tak jak Pani Radna zauważyła, rzeczywiście poprosiliśmy również
spółdzielnię o dystrybucję i tutaj na tym terenie dobrze to się odbywa. Natomiast, jeżeli
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chodzi o zabudowę jednorodzinną to jest to bardziej teren rozległy i rzeczywiście nasi gońcy
będą docierali właśnie do tej zabudowy jednorodzinnej i dostarczali te ulotki. Niemniej trzeba
pamiętać, że ulotka nie jest jedynym źródłem wiedzy na temat tego jak należy segregować.
Są strony internetowe. Jest również strona Ministerstwa Klimatu, gdzie można się posiłkować
i też docierać do tych informacji. Ja myślę że w tej chwili dyskusja na temat segregacji
śmieci jest dyskusją szeroko prowadzoną w różnego rodzaju mediach i wszędzie też tam te
informacje są dostępne. Ale chcę zapewnić, że z tą ulotką dotrzemy też do wszystkich tutaj
mieszkańców Płocka. Jeżeli  chodzi o tą kwestię, którą poruszyła Pani,  o niedostarczeniu
worków,  oczywiście  wszyscy  mieszkańcy,  którzy  nie  mają  dostarczonych  pojemników,
worków, do nas się zgłaszają, informują i w miarę sukcesywnie staramy się te potrzeby
zaspokajać.  My  spotkaliśmy  się  z  firmą  SUEZ.  Mamy  w  tej  chwili,  monitorujemy
zapotrzebowanie i na pojemniki,  i  na worki  i  zapewniam Panią, że będziemy starali  się
wypełnić  nasze  zobowiązania,  bo  pamiętamy  o  tym,  że  wcześniej  rzeczywiście  nasza
propozycja była taka, żeby pojemniki i worki były po stronie już mieszkańców. Państwo
wnosiliście taki wniosek, żeby zostało to po stronie miasta. Więc zapewnienie odpowiedniej
ilości i pojemników, i worków też wymaga odpowiedniego czasu i myślę że wypełnimy to
zadanie doskonale. Dziękuję.”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panie
Prezydencie. Ponownie Pani Radna.”

Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy nie ustosunkował się Pan do wspólnot
mieszkaniowych. I nie zgadzam się z tym co Pan mówi i to jest dla mnie niedopuszczalne, bo
po pierwsze, jak pamiętam, w wyliczeniach firmy Refunda, która wam wyliczała tą kwotę,
którą powinien ostatecznie zapłacić każdy mieszkaniec, była również kwota, którą miasto
ponosi,  czy  mieszkaniec  ponosi,  która  jest  cedowana  na  mieszkańca  w  kalkulacji,  za
programy informacyjne, które prowadzi miasto. Więc my mamy płacić miastu za to, że
informuje mieszkańców po terminie o tym, że muszą segregować odpady od 1 lutego. Nie
zgodzę się również, że to na mieszkańcu ciąży odpowiedzialność dowiedzenia się o tym jak
powinna wyglądać ta segregacja od 1 lutego, że są inne środki komunikacji docierającej do
mieszkańców typu na  przykład  lokalne  media.  Nie,  bo  to  na  Państwu ciąży  obowiązek
poinformowania o tym, a nie że teraz mieszkaniec ma szukać i denerwować się, gdzie ma co
znaleźć. Nie zgodzę się również z tym, że Państwo mieliście problemy związane z tym, że
RIO unieważniło wam, czy uchyliło uchwały i ponownie musiały one być przyjmowane 30
grudnia w związku z tym nie mogliście Państwo podjąć działań związanych z produkcją
chociażby ulotek. A proszę mi powiedzieć – oprócz numeru uchwały co jest tak naprawdę w
tych ulotkach, jeśli  mowa o kolorach śmietników, o tym co w każdym śmietniku mamy
segregować a czego nie segregować, czego nie umieszczać a co umieszczać, jest uzależnione
od decyzji RIO, bo ja tak naprawdę nie widzę niczego oprócz ewentualnego numeru uchwały,
który – nie wiem – mógłby być przyjęty inny numer i z inną datą oczywiście, to tylko w tym
zakresie. Natomiast, jeśli Państwo przygotowywaliście już stosowne dokumenty 30 listopada
i  mówiliście  nam,  że  jesteście  gotowi  na  wdrożenie  uchwały  w  życie  od  1  stycznia  a
tymczasem okazuje się, że nie jesteście przygotowani na wdrożenie uchwały od 1 lutego. To
jest jedna kwestia. Nie zgodzę się również z Panem Prezydentem w kwestii tego, że to teraz
mieszkaniec ma dzwonić, nie wiem, do miasta, do SUEZ-u. Może Państwo podajcie jakiś
numer zaufanej infolinii  do kogo ma dzwonić, żeby mu dostarczono worki do segregacji
odpadów. To jest trochę śmieszne, że teraz mieszkaniec ma wydzwaniać nie wiadomo do
kogo i będzie odsyłany od jednego do drugiego, że poprosi o przysłanie, o przywiezienie
mu tych worków do segregacji. To jest po prostu niedopuszczalne. To na Państwu ciąży
obowiązek, czy na firmie, która odbiera odpady w Państwa imieniu, w imieniu operatora,
który dokonał wyboru w trakcie przetargu na obsługę odbioru nieczystości w mieście Płocku
a nie teraz my mamy jako… Ja mam pytanie od mieszkańców co mają w tej sytuacji zrobić i
do kogo się zwrócić i to oni mają szukać kontaktu? To jest trochę dziwne. Poza tym firma,
która odbiera odpady doskonale wie, gdzie są śmieci odbierane w sposób segregowany,
gdzie są w sposób niesegregowany z zabudowy jednorodzinnej i w związku z tym nie było
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problemem. Dla  mnie  to  jest,  tak  naprawdę,  działanie  na  szkodę  firmy,  która  zamiast
przyjechać, przy okazji odbioru śmieci mogłaby zostawić worki, a teraz dodatkowo będzie
dojeżdżać  drugi  raz  po  to,  żeby  tylko  dojechać  z  tym  workiem.  To  jest  po  prostu
nieprzemyślane totalnie. Czyli w takim razie wynika, że Państwo się nie skomunikowaliście
do końca chyba z firmą, która odbiera te nieczystości, która powinna we właściwy sposób
dostarczyć worki do obioru. Natomiast to co Pan powiedział, że po naszej rozmowie Państwo
podjęliście decyzję o tym, że nie będzie pobierana od mieszkańca opłata dodatkowa za
worki, czy za pojemniki, że to nie mieszkaniec będzie musiał się zaopatrzyć, to nieprawda,
bo Państwo nam na ostatniej sesji  powiedzieliście, że po rozmowie ze spółdzielniami, z
mieszkańcami zdecydowaliście o tym, że jednak ten koszt zostanie przeniesiony na urząd
miasta, czy na tą opłatę, która będzie wnoszona na wszystkich nas, bo to na sesji właśnie
Państwo tłumaczyliście wtedy radnym 30 listopada, że nie może być ta opłata, ponieważ
ustawa nie przewiduje takiej możliwości, żeby ten koszt przerzucić na Urząd Miasta Płocka,
czy na samorząd, tylko i wyłącznie, że powinien to być koszt, który będzie wliczony w opłatę
dla każdego z mieszkańców, którzy będą podlegali tej opłacie. W związku z tym nie do końca
się  mogę  zgodzić  z  tym.  Proszę  jeszcze  raz  ustosunkować  à propos  wspólnot
mieszkaniowych i ustawienia tych altanek śmietnikowych, gdzie do tej pory ich nie mają i
dlaczego spółka MZGM, czy inne spółki, które administrują te zasoby i pobierają za to opłaty
nie uczestniczą w tym procesie i nie pomagają tym osobom. I proszę skomunikować się w
takim razie ze spółką SUEZ co powinna zrobić i jak powinna jak najszybciej albo, nie wiem,
okres jakiś przejściowy Państwo dostosujcie, że do następnego odbioru tych nieczystości
firma SUEZ dostarczy worki do segregacji a teraz będą po prostu ponosili przez ten okres
czasu  koszt  związany  z  niesegregowanymi  śmieciami  i  odbiorem  ich  przy  następnym
odbiorze pojemników. Bo w moim przekonaniu to jest trochę dziwne tłumaczenie z Państwa
strony.”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Ponownie  Pan
Prezydent Piotr Dyśkiewicz.”

Pan  Piotr  Dyśkiewicz Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ja  chciałem
zapewnić Panią Przewodniczącą, że mamy bardzo dobry kontakt z firmą odbierającą nasze
odpady  i  mamy  potwierdzenie  tego,  że  worki  zostaną  dostarczone.  Mówiąc  o  tym,  że
dostajemy sygnały, czy też mieszkańcy mogą się w tej sprawie do nas odzywać, jest to
naturalna kwestia. Jest również na ulotkach podany numer telefonu, gdzie wszelkie takie…
(niezrozumiały głos z sali)… gdzie wszelkie takie zgłoszenia można do nas również podać. Proszę
Pani,  numer telefonu pod którym załatwiane są wszystkie kwestie związane z odbiorem
nieczystości on się nie zmienił od 2013 roku. A, jak Pani dobrze pamięta, segregacja została
wprowadzona w tym roku i jeżeli cokolwiek się dzieje to nie jest to jakaś trudność, żeby
wejść na stronę internetową i taki numer po prostu sprawdzić i zadzwonić. Niemniej mamy
zapewnienie z firmy SUEZ, że worki zostaną dostarczone. Być może była jakaś sytuacja, że
gdzieś ten worek nie dotarł, ale to nie znaczy, że wszędzie występuje na terenie całego
miasta taka tendencja. I to jest raczej mylące, jeżeli Pani chce wywołać taki efekt. Jeżeli
chodzi o te koszty, które były przedstawiane przez firmę Refunda na akcję edukacyjną, to
ona nie dotyczy, te pieniądze nie są tylko przeznaczone tylko i wyłącznie na wydanie ulotek,
ale  również  na  prowadzone  przez  Wydział  Kształtowania  Środowiska  inne  działania
edukacyjne  w tym zakresie.  Natomiast  nie  wiem jeszcze  jakie  było  pytanie  odnośnie…
(niezrozumiałe głosy z sali) To Pan Skarbnik dalej, bardzo proszę.”            

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

Pan  Wojciech Ostrowski  Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Z tego co mi wiadomo to
spółka MZGM, czy też inne spółki, bez względu na to, czy to są prywatne, czy miejskie, czy
ktokolwiek  ma  podpisaną  umowę  ze  wspólnotami  w  zakresie  tych  umów jest  obsługa
administracyjna, natomiast nie ma nic wspólnego z budową altanek. To jest zakres zarządu
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wspólnoty.  Nic  mi  nie  wiadomo o  takich  zapisach.  Jeżeli  się  mylę,  to  bardzo  proszę  o
poprawkę zarządu, który tutaj siedzi.”

Pan  Krzysztof  Krakowski  Sekretarz  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ja  jeszcze  chciałem
skorzystać. Szanowna Pani Przewodnicząca, jeżeli chodzi o kwestie uzyskania informacji na
temat tego co się dzieje w mieście infolinia od trzech lat działa. 24 kierunkowy, 364-55-55. I
z  tego  co  wiem  to  generalnie  mieszkańcy  Płocka  potrafią  się  posługiwać  telefonami.
Dziękuję.”  

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Dziękuję.  Czy
jeszcze  ktoś  z  Państwa  Radnych  chciałby  zabrać  głos  w  tym  punkcie?  Ponownie  Pan
Prezydent Piotr Dyśkiewicz, proszę.”

Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Tak, ja jeszcze tylko
jedno zdanie wyjaśniające. Otóż mówiliśmy o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki. Ja
chciałem jeszcze raz tutaj jasno i wyraźnie jakby, żeby zostało to wyartykułowane – to jest
obowiązek właściciela nieruchomości. My jako gmina możemy przejąć ten obowiązek i on
został przez nas przyjęty, ale to nie jest obligo. I nigdy nic takiego nie mówiliśmy, że gmina
nie  może  przyjąć  takiego  obowiązku.  A  teraz  bardzo  proszę,  żeby Pan Przewodniczący
udzielił głosu Panu Prezesowi Kochanowiczowi.”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosimy bardzo
Panie Prezesie. Zapraszamy do mównicy.”

Pan  Arkadiusz  Kochanowicz Prezes  Miejskiego  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  –
Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.o.  powiedział:  „Witam  Państwa  bardzo
serdecznie! Chciałem udzielić informacji, ponieważ ta informacja, że my nie pomagamy nie
jest  taką  prawdą,  jak  Pani  tutaj  mówi,  bo  ze  wszystkimi  wspólnotami,  którymi  spółka
administruje, mamy 134 wspólnoty na terenie miasta Płocka. Są to wspólnoty indywidualne,
ale  też  wspólnoty  z  udziałem,  gdzie  mieszkają  mieszkańcy,  którzy  są  najemcami  lokali
gminnych i z każdą wspólnota wiąże nas indywidualna umowa na zasadzie takiej umowy
rynkowej i wszelkie sprawy związane z inwestycjami, które są prowadzone na rzecz wspólnot
wynikają z tej umowy. Jest zakres dokładny, który mówi co my mamy dla wspólnoty robić i
za jakie tam pieniądze. Natomiast sprawy związane z altanami są indywidualną sprawą
każdej wspólnoty, ponieważ zarząd decyduje, gdzie ta altana ma być ustanowiona, jeżeli  są
stare altany, które już się na terenie miasta Płocka i są dzierżawione, bo grunt najczęściej
był  tak  przypisany do budynku,  że jak  powstawały  wspólnoty i  powstawały,  jak  gdyby
wyłączały  się  wspólnoty  z  budynków,  które  stanowiły  własność  gminy,  to  budynki  były
wydzielane po obrysie budynku, natomiast tereny na których stały często altany znajdowały
się na terenie gminnym i wspólnoty dzierżawią. Tak że spółka tutaj nic nie ma do tego,
ponieważ jest to teren umowy między Gminą Miasto Płock a wspólnotą i wspólnoty te, które
chcą dzierżawić tereny pod altany są dzierżawione. Teraz prowadzimy rozmowy. Ulotki te,
które żeśmy dostali żeśmy dostarczyli. Administratorzy na rejonach obsługi mieszkańców
spotykają się ze wspólnotami, rozmawiają. Wiadomo, że to są sprawy dyskusyjne, ponieważ
jedna wspólnota  chce  altany  murowanej,  druga wspólnota  chce  altany jakiejś  takiej  w
postaci, tak jak Pani powiedziała, siatki, czy ogrodzonej jakąś blachą. Jeszcze są wspólnoty,
które w ogóle nie chcą żadnych altan, tylko chciałyby, żeby te pojemniki stały bezpośrednio
gdzieś w jakiejś tam odległości. Teraz znowu jeszcze tutaj pojawia się prawo budowlane,
które mówi o odległościach, które powinny być zachowane, bo taka altana śmietnikowa
powinna stać w odległości dziesięciu metrów od budynku. Okazuje się, że powierzchnie,
które są wokół tych bloków, nie spełniają tych wymogów. Jest wiele różnych problemów, ale
na bieżąco te problemy są… rozmawiamy ze wspólnotami, z zarządami i być może na te 134
wspólnoty, którymi administrujemy, kilka wspólnot jest gdzie te problemy są, ale myślę że
one będą na bieżąco rozwiązywane. Tak że tak ta sytuacja się przedstawia. Dziękuję bardzo.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Panie Prezesie. Gdyby były jakieś pytania jeszcze do Pana ewentualnie, to poprosimy Pana
raz jeszcze. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Czy z
Panów Prezydentów ktoś chciałby jeszcze coś dopowiedzieć?  Również  nie  widzę.  Zatem
przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu.”         

5. wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w
Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” oznaczonej numerami ewidencyjnymi
działek  251/2  i  256/2  o  łącznej  powierzchni  7990  mkw,  stanowiącej
własność Gminy Płock (druk nr 298),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomiesczzonego na druku nr 298.

6. określenia  kryteriów  rekrutacji  do  przedszkoli  oraz  oddziałów
przedszkolnych  w szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę
Miasto  Płock,  które  będą  brane  pod  uwagę  na  drugim  etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z
tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr
299),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomiesczzonego na druku nr 299. 

7. zmiany  uchwały  nr  487/XXIX/2012  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27
listopada  2012  r.  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 300),  

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomiesczzonego na druku nr 300.

8. wyrażenia  zgody na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  partnerstwa
oraz  realizacji  projektu  grantowego  pn.:  „Język  niemiecki  kluczem  do
sukcesu  zawodowego”,  współfinansowanego  ze  środków  Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3
Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy
-  wsparcie  dla  podmiotów wdrażających  współpracę  międzynarodową”
(druk nr 301),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomiesczzonego na druku nr 301.

9. wyrażenia  zgody na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  partnerstwa
oraz  realizacji  projektu  grantowego  pn.:  „Język  obcy  zawodowy  jako
dobra  inwestycja  w  przyszłość”,  współfinansowanego  ze  środków
Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  na  lata  2014-2020,
Działanie  4.3  Współpraca  ponadnarodowa,  w  ramach  projektu  pn.
„Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę
międzynarodową” (druk nr 302),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomiesczzonego na druku nr 302.

10.określenia  form,  wysokości  i  trybu  przyznawania  pomocy  dla
zaproszonego  repatrianta  i  zaproszonych  członków najbliższej  rodziny
repatrianta przez Gminę-Miasto Płock (druk nr 306),

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kolejny punkt 10 –
projekt uchwały na druku nr 306 w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania
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pomocy  dla  zaproszonego  repatrianta  i  zaproszonych  członków  najbliższej  rodziny
repatrianta  przez  Gminę-Miasto  Płock.  Pan  Radny  Adam Modliborski  zgłosił  się  w  tym
punkcie. Proszę bardzo.” 

Pan Radny Adam Modliborski  powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Radni! Panie
Prezydencie! Od początku tej kadencji pisałem interpelacje, aby do Płocka zaprosić kolejne
rodziny repatriantów. Bardzo dziękuję za przygotowanie tej uchwały dzięki której będziemy
mogli przyjąć w najbliższym czasie kolejną rodzinę naszych rodaków, którzy czekają na
powrót do ojczyzny. Poza naszymi granicami żyje wiele osób polskiego pochodzenia wobec
których nasze państwo ma moralne zobowiązanie stworzenia godnych warunków do powrotu
i osiedlania się w kraju z którego przodkowie zostali niesłusznie wysiedleni. Dzięki wsparciu
finansowemu z budżetu państwa uważam, że jako samorząd płocki powinniśmy co roku
sprowadzać chociaż jedną rodzinę, o co bardzo proszę. Dziękuję bardzo.”    

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy ktoś
z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Pan Prezydent
Andrzej Nowakowski. Proszę bardzo Panie Prezydencie.” 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja również bardzo dziękuję
za ten głos Panie Radny. To pokazuje, że rzeczywiście staramy się tutaj wsłuchiwać także w
głos wszystkich radnych, nie tylko jednej opcji, tylko właściwie wszystkich, bo tu sądzę, że
jesteśmy  jednomyślni.  Już  kilka  lat  temu  jedna  rodzina,  teraz  jestem  przekonany,  że
skutecznie uda nam się sprowadzić kolejną rodzinę i będziemy starali się w miarę naszych
możliwości, korzystając z pomocy państwa, właśnie tego rodzaju działania prowadzić również
w przyszłości o czym mogę zapewnić. Jeszcze raz dziękuję bardzo.”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panie
Prezydencie. Przechodzimy do kolejnego punktu.”   

11.przyjęcia  stanowiska  dotyczącego  trudnej  sytuacji  w  gospodarce
odpadami  w  Gminie-Miasto  Płock  oraz  potrzeby  zmian  ustawowych
dotyczących gospodarki odpadami (druk nr 307),

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 307 stanowi załącznik
nr 14 do niniejszego protokołu. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 11 – projekt
uchwały na druku nr 307 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w
gospodarce odpadami w Gminie-Miasto Płock oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących
gospodarki odpadami. Tutaj jest mała autopoprawka stylistyczna. Wszyscy Państwo Radni ją
otrzymali. Pan Sekretarz Tomasz Kominek, proszę bardzo.”

Pan  Radny  Tomasz  Kominek powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Szanowni Radni! Drodzy Mieszkańcy Płocka! Poniekąd moje wystąpienie jest kontynuacją
oczywiście  dzisiejszych  punktów,  które  dotyczą  całej  polityki  gospodarowania  odpadami
komunalnymi,  ale  jest  również  kontynuacją  tego  tematu  z  poprzedniej  sesji  i  z  sesji
listopadowej.  I  pozwólcie  Państwo,  że  to  stanowisko,  które  odczytam w imieniu  Klubu
Polskiego  Stronnictwa Ludowego – Porozumienia  Społecznego,  płockiego klubu radnych,
będzie dotyczyło również nieco szerszego podejścia. Szanowni Państwo! Rada Miasta Płocka
wielokrotnie  już  w  okresie  funkcjonowania  płockiego  samorządu  podejmowała  uchwały
intencyjne, czy jak kto woli – stanowiska rady, dotyczące oczywiście bardzo ważnych dla
mieszkańców Płocka tematów. Niezależnie od kadencji bardzo często – tak jest i tym razem
w naszej  ocenie  –  stanowiska  te  nie  mają  charakteru  politycznego,  tylko  i  wyłącznie
charakter merytoryczny. Warto podkreślić fakt, iż nierzadko pełniąc mandat radnego stajemy
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w obliczu  podjęcia  bardzo  odpowiedzialnych,  czasami  niepopularnych i  bardzo  trudnych
decyzji dotyczących unormowania konkretnego obszaru związanego oczywiście z miastem, w
tym przypadku z Płockiem. Przypominamy sobie ciężkie chwile podczas głosowania nad
wprowadzeniem  chociażby  płatnej  strefy  parkowania,  bo  pamiętamy  jakie  wtedy
towarzyszyły nam wszystkim mieszkańcom emocje, czy emocje przy uchwale, której celem
była likwidacja płockich gimnazjów. I ostatnio, czego efekty mamy również na dzisiejszej
sesji, uchwała dotycząca, czy uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.
Szereg  oczywiście  tych  działań  wynika  z  wprowadzenia  przepisów  prawa  na  szczeblu
ustawowym przez  polski  parlament i  chciałbym, żeby to  po raz  kolejny wybrzmiało  na
dzisiejszej sesji, że bardzo często te niepopularne decyzje, te trudne decyzje wynikają   -
jeszcze raz to powtórzę - z wprowadzenia przepisów prawa na szczeblu ustawowym przez
polski parlament, czy rząd. W naszej ocenie bardzo często zapisy projektów ustaw nie są
odpowiednio konsultowane z przedstawicielami różnego szczebla samorządu, między innymi
z nami. Poza tym bardzo często są nieodpowiednio konsultowane, czy niewystarczająco
konsultowane z podmiotami, które jakby bezpośrednio są zaangażowane w daną politykę,
czy w dany obszar. W konsekwencji zamiast reformować dany system zdarza się tak, że
deformują określoną jego część i stawiają w złym świetle kogo? - samorządowców. Takiego
stanu rzeczy ostatnio doświadczaliśmy w dwóch obszarach – wspomnianej wcześniej zmiany
w oświacie, bo proszę sobie przypomnieć jak to jest  à propos tej oświaty. Oczywiście my
samorząd Płocka poradziliśmy sobie między innymi dlatego, że mamy odpowiedni budżet.
Niestety inne samorządy, a wcześniej one sygnalizowały ten stan rzeczy, nie poradziły sobie,
czy  są  w  trakcie  nieradzenia  z  tym obszarem i  nie  dalej  jak  kilkanaście,  kilkadziesiąt
kilometrów  od  Płocka  są  poważne  problemy  ze  spięciem  budżetu  przez  wprowadzenie
pewnych zmian właśnie w oświacie. Wracając do obszaru gospodarki odpadami w stosunku
do którego Rada Miasta Płocka przyjmuje dziś  stanowisko niewykluczone i  niewątpliwie
chyba wszyscy z tym się zgadzamy, że jesteśmy świadkami rewolucyjnego czasu. Próbujemy
wspólnie  dokonać  przesunięcia  w  myśleniu  mieszkańców  o  tym  jak  mają  postrzegać
gospodarkę odpadami. Żeby jednak to było możliwe, a w niedalekiej przyszłości mieszkańcy
i samorządy poradzili sobie, należy podjąć totalną współpracę i totalne wsłuchanie się w głos
wszystkich,  to  znaczy  zarówno  mieszkańców,  jak  i  samorządów.  Tylko  tak  z  poziomu
parlamentarnego  moim  zdaniem,  naszym zdaniem,  możliwe  będzie  kreowanie  dobrych
rozwiązań ustawowych. Takiego podejścia w mojej ocenie, czy w naszej ocenie, na dziś
trochę  brakuje  z  poziomu  centralnego.  Rząd  dokonując  zmian  w  legislacji  dotyczącej
odpadów popełnił szereg niedociągnięć, nie chcę powiedzieć błędów. Wprowadzając przed
rokiem zmiany do polityki gospodarowania odpadami nie podjął – jeszcze raz chciałbym,
żeby to  wybrzmiało  –  rozmów z przedstawicielami samorządów, którzy sygnalizowali  w
pewien sposób swoje problemy i swoje podejście. Brak było również gestów wsłuchania się w
głos  podmiotów  odpowiedzialnych  za  przetwarzanie  odpadów  komunalnych.  Nikt  nie
próbował dostosować obowiązujących przepisów do realiów, podkreślam, do realiów rynku
gospodarowania odpadami.  W efekcie  chyba nie  mamy wątpliwości,  że w samorządach
zapanował  w  tym  obszarze  chaos  i  nie  mówię  tu  tylko  o  samorządzie  Płocka,  czy
mieszkańcach, czy pewnego rodzaju myśleniu, ale chodzi mi o wszystkie samorządy, które
zostały zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich uchwał, a jeżeli tego nie zrobiły to w
najbliższych miesiącach to zrobią. Statystyczny płocczanin ma dzisiaj problem z czynnością,
która dotychczas była dla niego banalnie prosta, mianowicie z wyrzucaniem śmieci. System
stworzony dziś generuje niezliczone wątpliwości, między innymi u nas. Ostatnio wsłuchując
się w głos płocczan potwierdzam pewne wątpliwości, które sam zasłyszałem nie dalej jak w
piątek.  Jak  bowiem dziś  wytłumaczyć  80-letniej  -  dla  przykładu – płocczance,  czy 12-
letniemu płocczaninowi, że szklanka to nie szkło, jak ją przekonać, tę osobę, że paragon to
nie papier i jak podejść do tematu na przykład, że resztka kurczaka nie jest odpadem bio?
Jak przekonać podmioty odpowiedzialne za składowanie odpadów, żeby odbierały zmieszane
różnej jakości gatunki papieru i wytłumaczyć to tym, że przeciętny mieszkaniec miasta nie
jest przyzwyczajony na dziś, nie jesteśmy przyzwyczajeni na dziś do ich rozróżniania. To,
Szanowni Państwo, nie zmieni się w ciągu miesiąca, czy nawet roku, w naszej ocenie. Jak
przekonać dziś przedsiębiorcę, który skupuje odpady, że ma odebrać szkło opakowaniowe
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zanieczyszczone fragmentami szyby czy lustra? On bowiem podchodzi do sprawy czysto
biznesowo i nie jest w stanie zaakceptować tłumaczenia się nawykami społecznymi, które
przez wiele lat wspólnie wszyscy wypracowaliśmy. Z takimi absurdami mamy do czynienia w
całej Polsce. To nie tylko Płock będzie się mierzył z niezadowoleniem mieszkańców, którzy
dostają,  czy  dostaną  karę  za  złą  segregację,  czy  grymaszącymi  na  jakość  odpadów
przedsiębiorcami zajmującymi się przetwórstwem, czy recyklingiem śmieci. W naszej opinii
działania na szczeblu centralnym są nakierowane na doraźne radzenie sobie ze skutkami
problemu, jednak nie przeciwdziałają jego występowaniu. W bardzo ograniczony sposób,
jeżeli w ogóle, stymulują przedsiębiorców do ograniczania ilości produktów odpadowych. Na
poziomie  centralnym  nie  widać  rozwiązań,  które  za  pomocą  opłat  producenckich  w
efektywny sposób nakładałyby na firmy odpowiedzialność za to w co i w jakich ilościach
pakują  à propos  swoich  produktów.  Tylko  zróżnicowanie  opłat  producenckich  pozwoli
nagradzać firmy, które produkują mało śmieci i karać te, które produkują je ponad potrzeby.
Tylko  wtedy  mieszkańcy  będą  mogli  płacić  mniej  za  śmieci,  jeżeli  koszty  odbioru  i
przetwarzania odpadów pokryją częściowo ci, którzy w naszej ocenie są nieodpowiedzialnymi
producentami. Brak jednak efektywnych rozwiązań w tym zakresie jest na dziś,  bo tak
zupełnie po chłopsku – no jak to jest możliwe, że ja idąc, czy każdy mieszkaniec idąc do
przeciętnego sklepu, dyskontu, jest w stanie kupić sześć plasterków szynki opakowane w
osiemnaście plasterków różnego rodzaju folii? To nie tylko my za to odpowiadamy, ale może
przede wszystkim ci, którzy w taki sposób zachęcają nas do tego zakupu i w taki sposób
produkują cały asortyment sprzedaży. W naszej ocenie wszystko to ma swój początek w
postawie  rządowej  wyrażającej  przekonanie  o  własnej  nieomylności.  Zabrakło  nam
wsłuchania  się  w  głos  mieszkańców  i  przedstawicieli  samorządów  oraz  prywatnych
przedsiębiorców. Zabrakło  po prostu pragmatyzmu i  rzeczowego uwzględnienia tego jak
wyglądają realia tu na dole, tu wśród mieszkańców, w których my wszyscy funkcjonujemy,
ale też funkcjonują małe gminy i te większe, między innymi Płock. Pragniemy w związku z
tym przyłączyć się do tego apelu i z pełną odpowiedzialnością zagłosować za wystosowaniem
tego apelu do ludzi, którzy na szczeblu centralnym odpowiadają za legislatywę, o to, aby
częściej podejmowali dialog z ludźmi bezpośrednio zainteresowanymi taką a nie inną materią
nad którą się właśnie w parlamencie pracuje. Tylko to pozwoli nam w przyszłości uniknąć
takich  sytuacji  i  takiego  chaosu,  który  dziś  funkcjonuje  w  samorządzie  z  odpadami
komunalnymi, a wcześniej funkcjonował z oświatą. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby  zabrać  głos w tym punkcie?  Nie  widzę.  Już  jest
zgłoszenie, widzę. Proszę bardzo, Pani Radna Wioletta Kulpa.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy Pan Radny Kominek oczywiście w swoim
wystąpieniu na początku powiedział, że nie chodzi mu o wydźwięk polityczny, ale właśnie on
taki był. Ale nie o tym mowa, Panie Radny. Jak już się Pan przygotowuje do wystąpień
publicznych w tym zakresie, to proszę się przygotowywać dobrze i zgodnie z faktami a nie
wprowadzać wszystkich w błąd. Myślę tu o braku konsultacji ustawy śmieciowej, o której Pan
wspomina, z samorządami i tu jest Pan w błędzie, ponieważ weszłam… Wystarczy w internet
wejść, Panie Radny, wygooglować sobie. 9 lipca 2019 roku ukazał się taki artykuł w Serwisie
Samorządowym  PAP,  iż  ustawa  była  konsultowana  ze  Związkiem  Miast  Polskich  i  jest
oczywiście krytykowana w pewnych zakresach, ale nie tych o których Pan mówi, tylko na
przykład  w  tym,  że  związek  zaapelował  o  podwyższenie  stawek  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych i letniskowych. W
świetle opinii Związku Miasta Polskich te opłaty są zbyt niskie i o tym też rozmawialiśmy, bo
w zasadzie w tym zakresie również była ta pierwsza uchwała uchylona przez RIO i te opłaty
dla nieruchomości niezabudowanych rzeczywiście zostały zmienione uchwałą 30 grudnia,
którą przyjmowaliśmy. Czyli jeśli Pan uważa, że uchwała… ustawa nie była konsultowana z
samorządami,  to  Pan  po  prostu  powiedział  nieprawdę  -  mówiąc  delikatnie  -  w  swoim
wystąpieniu, bo była konsultowana. I jeszcze Panu powiem, że dokładnie w tym artykule jest
napisane,  że  konsultacje  tej  uchwały  trwały  około  roku.  Więc  mówi  Pan  nieprawdziwe
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informacje, powiela je publicznie i utwierdza w przekonaniu, że jest to prawda a jest to
nieprawda, zwykła kampania polityczna. Natomiast,  jeśli  chodzi o tą Pana propozycję  à
propos  –  skierowaną  oczywiście  do  rządu  –  w  kontekście  przerzucania  tej  opłaty  na
producentów, to proszę mieć świadomość, Szanowny Panie, który również reprezentuje Pan
jako PSL pewien elektorat osób, które niekoniecznie są osobami o wysokim… majętnymi,
posiadającymi  wysokie  wynagrodzenia,  że  to  spowoduje,  że  te  produkty,  które  będą
kupować w sklepach,  u  producentów,  w innych źródłach,  będą dużo  wyższe,  ponieważ
producenci wówczas przerzucą dużą część kosztów związanych z odbiorem nieczystości na
produkt końcowy, który będzie do zakupu przez potencjalnego konsumenta.  Też proszę
wziąć  to  pod  uwagę  jakie  to  może  mieć  konsekwencje  w  przyszłości  dla  wszystkich
mieszkańców w kontekście przerzucenia tych opłat. Dziękuję.”          

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ad vocem Pan
Radny Tomasz Kominek, proszę.”

Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Drodzy
Płocczanie! Nie ma takiej potrzeby w tym przypadku, żeby wystąpienie moje bądź moich
kolegów miało jakikolwiek charakter polityczny. W naszej ocenie to o czym powiedzieliśmy i
o  tym,  że  nie  słucha się  samorządowców to  jest  fakt,  bo  proszę  Pani  Przewodnicząca
porozmawiać w terenie z samorządowcami  à propos tylko i wyłącznie tych dwóch ustaw,
które wymieniłem – ustawy związanej z oświatą i ustawy z odpadami komunalnymi, a dowie
się Pani i wszyscy możemy się dowiedzieć, że małe gminy nie są w stanie sobie poradzić w
niedalekiej przyszłości z tymi dwoma obszarami. Dochodzi do likwidacji szkół, dochodzi do
zwolnień  nauczycieli,  dochodzi  do  tego,  że  nadwyżka  wypracowana  przez  małe  gminy
przeznaczana  jest  właśnie  na  to,  że  ktoś  wcześniej  nie  chciał  wsłuchać  się  w  głos
samorządowców. To jest pierwsza rzecz. Więc ja nie mówiłem nieprawdy tylko byłem głosem
samorządowców i samorządów, które nie zgadzają się z taką polityką odnośnie tych dwóch
obszarów. Natomiast druga sprawa, nie patrząc na pokolenie prawie 40-latków, czy 60-
latków, natomiast patrzę na pokolenie dziś tych, którzy chodzą do przedszkoli, do szkół i
jeżeli my wspólnie, czy ci, którzy kreują legislację w tym kraju, nie podejmą kroków na
poziomie odpowiedzialności producenckiej za odpady komunalne nie ma mowy, żebyśmy my
jako społeczeństwo w przyszłości poradzili sobie z odpadami komunalnymi. I nie zgadzam się
z teorią taką, że produkowanie danego asortymentu będzie droższe, jeżeli pozbawimy go
dwudziestu opakowań a zapakujemy po prostu w jedno, bo w mojej ocenie – i nie tylko w
mojej  –  to  produkowanie  dwudziestu  opakowań a  nie  jednego  służy  tylko  i  wyłącznie
chwytom marketingowym oraz takiemu przekazywaniu PR-owskiego podejścia tych firm. Bo
jak ja lubię takie mleczko pokryte czekoladą, które zwie się ptasim mleczkiem, to dziś, żeby
go zjeść  to  muszę odpakować jedno  pudełko,  ściągnąć  jedną folię,  zjeść  całe  pudełko,
odłożyć folię, odpakować folię z kolejnego pudełka, zjeść, zapakować, odpakować kolejne
pudełko. I po co to komu służy? I ktoś mi może powiedzieć, że to będzie droższe, jeżeli
będzie opakowane w jedno pudełko? Absolutne się z takim podejściem nie zgadzam. I wiem
naprawdę jedno,  że ta edukacja tego pokolenia przyszłego, które będzie bytowało  jako
dorosłe  pokolenie,  jest  kluczowa,  kluczowa.  I  to  co powiedziałem w tym przemówieniu
naszego klubu my sobie nie poradzimy na dziś, my nie przekonamy przez pierwszy rok
funkcjonowania tego systemu wszystkich, tylko naprawdę musimy wspólnie pracować. Ja nie
zarzucałem żadnemu rządowi podejścia niemerytorycznego, bo mogę powiedzieć to samo o
poprzednich  rządach,  że  mało  było  konsultacji  z  samorządem,  mało  było  konsultacji  z
nauczycielami i  tak dalej,  i  tak dalej, natomiast na Boga zwracam się z taką prośbą o
zrozumienie  tego stanowiska,  bo sytuacja jest  poważna a kwestia  jest  taka,  że dopóki
producenci nie wezmą się za ten obszar to zwykli mieszkańcy sobie z tym nie poradzą.
Dziękuję i obiecuję, że już w tej materii głosu nie będą zabierał.”    

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Dziękuję.  Pan
Prezydent Piotr Dyśkiewicz proszę.”
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Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
impulsem do przygotowania projektu tej uchwały były czy też są cały czas uchwały, które
spływają do nas intencyjne właśnie tego typu z różnych gmin, gmin z całego Mazowsza, ale
nie tylko Mazowsza. Widać już dzisiaj, że rzeczywiście robi to się problem, który dotyka
właściwie całego kraju i większości samorządów. Ja sobie przypominam jak w listopadzie i w
grudniu rozmawialiśmy na temat miast i stawek w poszczególnych miastach, które to miasta
miały znacznie niższe stawki niż nasze. Co się okazuje? – otóż te miasta, te gminy są
zmuszone w tej chwili do tego, żeby dostosowywać te stawki i one są podnoszone. I okazuje
się, że miasta, które miały bardzo niskie stawki, nagle objawia nam się cały mechanizm
polegający na tym, że jednak polegało to na wysokości dopłat z budżetu miasta do całego
systemu. Ten problem istnieje i dzisiaj wszyscy samorządowcy w całym kraju mówią o tym,
że  należałoby  przygotować  od  początku  nową  ustawę,  która  w  sposób  rzeczowy  i
uporządkowany  odnosiłaby  się  do  regulacji  systemu  gospodarowania  odpadami,  w  tym
odbioru i właśnie tego etapu zagospodarowania. Jeżeli chodzi o wspomniane przez Panią
Przewodnicząca konsultacje one rzeczywiście się odbyły tylko co z tego, że uwagi, które były
wznoszone nie zostały w ogóle wzięte pod uwagę. Oczywiście Związek Miasta Polskich takie
uwagi wnosił. Między innymi również Związek Gmin Wiejskich. A jednym z kluczowych takich
wniosków w Związku Gmin Wiejskich była właśnie sytuacja, która powoli zaczyna dotykać
nas wszystkich. Otóż w tej chwili mamy sytuację, gdzie gminy określają zasady segregacji w
swoich regulaminach, a postulat związku gmin był taki, żeby były to sztywne zasady, które
będą określane w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska bądź teraz Ministerstwa Klimatu.
Nie było odniesienia do tej uwagi. Została ona nieujęta i mamy taką sytuację jaką mamy, że
w poszczególnych gminach segregacja, czy zasady segregacji mogą się różnić. Jeżeli chodzi
o kwestie dotyczące opłaty producenckiej i systemu kaucyjnego to nie jest tak, Pani Radna,
że to musi być przerzucone na konsumentów. To ma między innymi zmusić do tego, żeby w
racjonalny sposób te produkty, które są produkowane, były pakowane i tak się dzieje na
całym świecie, to jest sprawdzone i tutaj nie ma w ogóle nad czym dyskutować. Ja na koniec
chciałbym powiedzieć, że ostatnio czytając różne artykuły i publikacje na temat problemów
związanych z zagospodarowaniem przeczytałem takie zdanie, że segregowanie śmieci stało
się bardziej skomplikowane niż mechanika kwantowa i być może to jest teza, która jest dużo
przesadzona, ale coś w tym jest. Dziękuję bardzo.”

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy ja proszę tylko, żeby Pan Radny Tomek
Kominek nie wycofywał się rakiem z wypowiedzi, które wcześniej zwerbalizował, czyli chodzi
o to, że nie było konsultowane. Ja tylko do tego się odnosiłam, nie do dwudziestu opakowań
do których Pan tak nawiązuje. Jak Pan chce ja mogę Panu na przyszłą sesję zakupić ptasie
mleczko niezapakowane w dwadzieścia opakowań tylko w jedno. Postaram się takie znaleźć,
jeśli Pan tak bardzo chce. Natomiast w moim przekonaniu Państwo chcecie teraz zrzucić całą
odpowiedzialność  za  pięć  dwunasta,  tak  naprawdę,  bo  wszystko  weszło  w  życie.  Jak
czytałam rok czasu trwały – tytuł artykułu – rok czasu trwały burzliwe konsultacje, czyli z
lipca 2019 roku i wcześniej jakby. To nie jest coś, co nas zaskoczyło, Drodzy Państwo, to nie
jest coś co nam spadło jak grom z jasnego nieba i teraz nie potrafimy sobie z tym… Mało
tego tego, wszystkie samorządy w Polsce nagle sobie nie potrafią z tym poradzić, bo tak nie
jest. Dyrektywa unijna weszła w 2013 roku i od tego czasu wiedzieliśmy, że ciąży nad nami
niestety ta odpowiedzialność, że za kilka lat będziemy musieli dostosować system zbierania
odpadów  komunalnych  w  taki  a  nie  inny  sposób.  A  to  czy,  Szanowny  Panie,  to  czy
mieszkaniec będzie miał problem zbitej szklanki, czy wrzucić ją do szkła, czy do odpadów
zmieszanych, to niech mi Pan wierzy, proszę wierzyć w inteligencję naszych mieszkańców,
oni naprawdę sobie poradzą z tym problemem. To nie jest  aż tak strasznie drastyczny
problem, który należy tu artykułować. Wydaje mi się, że na przykład z powodu tego, że
firma nasza nie odbiera chociażby zużytych baterii ze szkół i tam się wylewają śmietniki ze
zużytymi bateriami w szkołach. Proszę temu się bardziej przyjrzeć niż temu, czy mieszkaniec
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będzie  miał  problem  gdzie  umieścić  dany  odpad.  Jeśli  przeprowadzimy  właściwą
komunikację, edukację to zapewniam Pana wierzę w mieszkańców, dadzą sobie z tym radę.
Nie sądzę, żeby to był jakiś problem. Natomiast uwierzcie Państwo, że nie wszyscy się
zgadzają z pewnymi przepisami, które wchodzą w życie odgórnie – myślę o przepisach
unijnych  - ale to właśnie rząd Polski, jak widzę ostatnio, jest za to z każdej strony bity, że
cokolwiek jest źle robione w państwie polskim, ale niestety narzuca nam Unia Europejska
dostosowanie się do pewnych przepisów. I siłą rzeczy nie wymyśliliśmy sobie tego sami, nie
wymyślił sobie to, nie wiem, Premier Morawiecki, czy Pan Prezydent Duda, tylko gdzieś to
jest wynikiem wcześniejszych przyjętych decyzji i zarówno rządu wcześniejszego, jak i tego
co wynikało z przepisów Unii Europejskiej. I nie jest to coś co nas zaskoczyło, jeszcze raz
powtarzam,  tylko  starajmy  się  spokojnie  merytorycznie  o  tym  rozmawiać  a  nie  ściśle
politycznie albo uderzając w rząd, albo uderzając w partię, która akurat w tej chwili rządzi,
czyli Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Widzę, że wracamy do słodkiej tradycji. Przypomnę Państwu, że w poprzedniej kadencji
radni wręczali sobie snickersy, teraz widzę, że przechodzimy na ptasie mleczko. Może to też
chociaż jakieś takie rozładowanie atmosfery. Dwa zdania od siebie, Szanowni Państwo, teraz
już na poważnie. Śmieci nie mają barw politycznych. To jest problem nas wszystkich bez
względu na to jakie ugrupowania reprezentujemy. Jest to problem wszystkich samorządów
bez względu na to kto rządzi w samorządach. Jest to problem każdego kolejnego rządu,
który w Polsce rządził, rządzi i będzie rządził. Jest to nasza wspólna sprawa i chyba nie ma
dużego sensu, żebyśmy robili  z tego większą politykę niż  to jest.  Jesteśmy w pewnym
systemie, w pewnym punkcie rozwoju cywilizacji i albo zaczniemy panować nad tym jak
negatywnie  wpływamy  na  środowisko  albo  doprowadzimy  do  dramatu  o  którym coraz
bardziej  ekolodzy  zaczynają  publicznie  głośno  mówić.  Raz  jeszcze  Pan  Prezydent  Piotr
Dyśkiewicz, proszę bardzo.”

Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Jeszcze jedno zdanie
na temat tych konsultacji. Pani Radna powiedziała, że ten projekt był przygotowywany, ale
ten  projekt  miał  kilka  odsłon  i  on  się  zmieniał  w  międzyczasie.  Dla  wszystkich
samorządowców ostateczny kształt tej nowelizacji był zaskoczeniem, dlatego że oczywiście
były prowadzone konsultacje, była szeroka dyskusja na temat tego, żeby ująć proponowane
zmiany po czym okazało się, że te zmiany nie zostały ujęte. Jeszcze jedno zdanie na temat
przepisów unijnych. Oczywiście Unia Europejska narzuca nam pewne przepisy, ale trzeba
tutaj powiedzieć wprost, że pewne rzeczy, które zostają narzucone, są w gestii rządu i to nie
jest tak, że wszystko literalnie jest narzucone przez Unię Europejską. Dziękuję.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego
punktu.” 

12.określenia  wzoru  deklaracji  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi (druk nr 310),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 310.

13.pozostawienia skargi bez rozpoznania (druk nr 304),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 304.

14.rozpatrzenia  petycji  przeciwko likwidacji  Szkoły  Podstawowej nr 13 w
Płocku (druk nr 305). 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I kolejny, ostatni
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punkt, dotyczący projektów uchwał, punkt 14 – projekt uchwały na druku nr 305 w sprawie
rozpatrzenia petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej nr 13 w Płocku. Czy do tego
projektu uchwały jakieś pytania, wątpliwości? Pani Radna Wioletta Kulpa, proszę.”

Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Mam, przepraszam, zaciekawiło mnie ostatnie
zdanie w §4 uzasadnienia tej uchwały, znaczy tej uchwały, że wobec powyższego nie istnieje
obecnie zamiar likwidacji przedmiotowej placówki. Co znaczy słowo „obecnie”? To może być
tak,  że  nie  wiem,  będzie  w  przyszłym  roku?  Chciałabym  wiedzieć  co  znaczy  termin
„obecnie’”.”

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

Pan  Roman  Siemiątkowski  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Pani
Przewodnicząca, nikt nie wie co nam przyniesie przyszłość za rok, pięć, czy sześć, czy osiem,
czy dziesięć lat, więc nie możemy dzisiaj… (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała:
„Na ile czasu możemy być spokojni?”) Dopóki ta szkoła ewentualnie sama się nie wygasi,
jeżeli nie będzie tam uczniów. Natomiast nie ma zamiaru intencjonalnej likwidacji tej szkoły.
(niezrozumiały  głos  z sali) Proszę? (z sali  Pan Radny  Tomasz Kolczyński: „W tym roku nie
podchodzimy do tego?”) Nie, ten temat już jest… nie ma tego tematu.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś chciałby zadać jakieś pytanie? Nie widzę. Zatem, Szanowni Państwo, za
nami etap I, przed nami etap II. Zadam pytanie, czy są jakieś wnioski w Komisji Uchwał i
Wniosków? To może prosiłbym o odczytanie tych wniosków, bo chyba radni mogą mieć
wątpliwości co do tego jakież te wnioski są. Prosiłbym o odczytanie. Pani Przewodnicząca
proszę o wciśnięcie przycisku: proszę o zabranie głosu. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca
Anna Derlukiewicz.”

Pani Radna Anna Derlukiewicz, członek Komisji Uchwał i Wniosków powiedziała: „Dziękuję
bardzo.  Wpłynął  wniosek  Radnych  Klubu  Prawa  i  Sprawiedliwości  Rady  Miasta  Płocka,
zgłoszony podczas obrad dzisiejszej sesji. Radni wnoszą o dokonanie zmiany w treści  §1
uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości kompostujących odpady w zakresie innej wysokości zwolnienia z
opłaty kwoty 1 zł na 2 zł.” (wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Którego projektu
to  dotyczy,  którego  druku  proszę  powiedzieć.  (z  sali  Pani  Radna  Wioletta  Kulpa
powiedziała: „296.”) 296, dobrze, tu będzie wniosek. Czy jeszcze jakieś wnioski są czy to jest
wszystko?”

Pani Radna Anna Derlukiewicz, członek Komisji Uchwał i Wniosków powiedziała: „Nie. To
już jest wszystko.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo!
Ogłaszam 15-minutową przerwę w obradach, jeśli chodzi o przemyślenie tych wniosków.”

Przerwa w obradach od godz.11.33. Obrady zostały wznowione o godz.11.48.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
wznawiamy  obrady  po  przerwie.  Przed  nami  etap  II  –  głosowanie  nad  zgłoszonymi
wnioskami i projektami uchwał. Będziemy, Szanowni Państwo, po kolei głosować uchwały tak
jak zawsze według kolejności, którą mamy w porządku obrad. Będę czytał tylko i wyłącznie
numery punktów i numery druków. Gdy dojdziemy do punktu, gdzie jest wniosek, proszę
Komisję  Uchwał  i  Wniosków  o  zasygnalizowanie  i  w  pierwszej  kolejności  oczywiście
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przegłosujemy  wniosek.  Czy  jesteście  Państwo  gotowi?  Widzę,  że  chyba  tak.  Zatem,
Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania.”  

 II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach: 

1. zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  w  Europejskim  Banku
Inwestycyjnym (druk nr 303),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 303.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 290/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w
sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  w  Europejskim  Banku
Inwestycyjnym stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

2. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy-Miasto  Płock  na  lata
2020-2046 (druk nr 308),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 308  (z
autopoprawką).                 
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 291/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-
2046 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

3. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2020  (druk  nr
309),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 309 (z
autopoprawką).                 
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 1
wstrzymujące – 7
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR  292/XVI/2020  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  30  stycznia  2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 stanowi załącznik nr 18
do niniejszego protokołu.

4. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości kompostujących odpady (druk nr 296),

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 4
i  tutaj  mamy  wniosek,  jak  pamiętam.  Proszę  raz  jeszcze  Komisję  Uchwał  i
Wniosków może o odczytanie.  Życzycie  sobie  Państwo odczytanie  jeszcze raz?
(niezrozumiałe  głosy  z  sali) Nie  ma  takiej  potrzeby,  w  takim  razie  poddaję  pod
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głosowanie w pierwszej kolejności wniosek zgłoszony przez Panią Przewodniczącą
Wiolettę Kulpę. Proszę o pulpity do głosowania dotyczące wniosku. Proszę Państwa
Radnych o stosowne zagłosowanie nad wnioskiem. Proszę o podanie wyników. 10
na tak, 14 przeciw, 1 wstrzymujący. Wniosek został odrzucony. I teraz głosujemy
projekt uchwały pomieszczony na druku nr 296 z autopoprawką.”  
   
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 296  (z
autopoprawką).                 
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 293/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w
sprawie zwolnienia w części  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli  nieruchomości  kompostujących  odpady  stanowi  załącznik  nr  19  do
niniejszego protokołu.

5. wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w
Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” oznaczonej numerami ewidencyjnymi
działek  251/2  i  256/2  o  łącznej  powierzchni  7990  mkw,  stanowiącej
własność Gminy Płock (druk nr 298),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 298.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 294/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości  niezabudowanej  położonej  w  Płocku  w  Obrębie  1  „Podolszyce-
Borowiczki” oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 251/2 i 256/2 o łącznej
powierzchni 7990 mkw, stanowiącej własność Gminy Płock stanowi załącznik nr 20
do niniejszego protokołu.

6. określenia  kryteriów  rekrutacji  do  przedszkoli  oraz  oddziałów
przedszkolnych  w szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę
Miasto  Płock,  które  będą  brane  pod  uwagę  na  drugim  etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z
tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr
299),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 299.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 1
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 295/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w
sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Miasto  Płock,  które  będą
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia
liczby  punktów  za  każde  z  tych  kryteriów  i  dokumentów  niezbędnych  do  ich
potwierdzenia stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

26



7. zmiany  uchwały  nr  487/XXIX/2012  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27
listopada  2012  r.  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 300),  
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 300.
Wynik głosowania:
za – 25 
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 296/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada
2012 r.  w sprawie  określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Płocka stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

8. wyrażenia  zgody na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  partnerstwa
oraz  realizacji  projektu  grantowego  pn.:  „Język  niemiecki  kluczem  do
sukcesu  zawodowego”,  współfinansowanego  ze  środków  Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3
Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy
-  wsparcie  dla  podmiotów wdrażających  współpracę  międzynarodową”
(druk nr 301),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 301.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 297/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz
realizacji  projektu  grantowego  pn.:  „Język  niemiecki  kluczem  do  sukcesu
zawodowego”,  współfinansowanego  ze  środków  Programu  Operacyjnego  Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w
ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających
współpracę międzynarodową” stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

9. wyrażenia  zgody na  przystąpienie  Gminy  Miasto  Płock  do  partnerstwa
oraz  realizacji  projektu  grantowego  pn.:  „Język  obcy  zawodowy  jako
dobra  inwestycja  w  przyszłość”,  współfinansowanego  ze  środków
Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  na  lata  2014-2020,
Działanie  4.3  Współpraca  ponadnarodowa,  w  ramach  projektu  pn.
„Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę
międzynarodową” (druk nr 302),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 302.
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymujące – 7
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 298/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz
realizacji projektu grantowego pn.: „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w
przyszłość”,  współfinansowanego  ze  środków  Programu  Operacyjnego  Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w
ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających
współpracę międzynarodową” stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
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10.określenia  form,  wysokości  i  trybu  przyznawania  pomocy  dla
zaproszonego  repatrianta  i  zaproszonych  członków najbliższej  rodziny
repatrianta przez Gminę-Miasto Płock (druk nr 306),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 306.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 299/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w
sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego
repatrianta i  zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę-
Miasto Płock stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

11.przyjęcia  stanowiska  dotyczącego  trudnej  sytuacji  w  gospodarce
odpadami  w  Gminie-Miasto  Płock  oraz  potrzeby  zmian  ustawowych
dotyczących gospodarki odpadami (druk nr 307),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 307 (z
autopoprawką).                 
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 300/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w
sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w
Gminie-Miasto  Płock  oraz  potrzeby  zmian  ustawowych  dotyczących  gospodarki
odpadami stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

12.określenia  wzoru  deklaracji  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi (druk nr 310),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 310.
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 301/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w
sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

13.pozostawienia skargi bez rozpoznania (druk nr 304),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 304.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 302/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w
sprawie  pozostawienia  skargi  bez  rozpoznania stanowi  załącznik  nr  28  do
niniejszego protokołu.
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14.rozpatrzenia  petycji  przeciwko  likwidacji  Szkoły  Podstawowej  nr  13  w
Płocku (druk nr 305). 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 305.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 303/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w
sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej nr 13 w Płocku
stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Państwu
za głosowanie. Dobrnęliśmy do końca etapu II.” 

Ad pkt 9  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przed nami punkt
9:  Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
Prosimy bardzo Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego.”

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  przedstawił  sprawozdanie  z  pracy
między sesjami za okres od 30.12.2019 roku do 30.01.2020 roku. 
Poinformował, że:

• podczas  XXVI  Sympozjum  Naukowo-Technicznego  Chemia  2020  podpisał  list
intencyjny o współpracy między PKN Orlen a Miastem Płock w zakresie rozwoju
zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy zasilane wodorem (z
Panem Piotrem Dyśkiewiczem Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka),

• uczestniczył  w  konferencji  na  temat  „Zrównoważonego  rozwoju  społeczno-
gospodarczego Jednostek Samorządu Terytorialnego”, która odbyła się w w Sali
Kolumnowej Sejmu RP, podczas której odebrał dyplom dla Miasta Płocka za zajęcie
10. miejsca wśród wszystkich miast na prawach powiatu w XVII edycji Rankingu
Zrównoważonego  Rozwoju  Jednostek  Samorządu  Terytorialnego,  który  był
przygotowany przez Politechnikę Warszawską wspólnie z Fundacją „Teraz Polska”,

• uczestniczył w kweście na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Prezydent
Miasta Płocka podziękował w tym miejscu zastępcom prezydenta, jak i wszystkim
radnym, którzy kwestowali na rzecz kolejnego finału, a także Młodzieżowi Domowi
Kultury za przygotowanie kolejnego finału w Orlen Arenie,

• z  Panem  Romanem Siemiątkowskim  Zastępcą  Prezydenta  Miasta  Płocka  wziął
udział w obchodach Święta Trzech Króli,

• wręczył  całoroczne stypendia sportowe 32 zawodnikom reprezentującym Płock w
różnych dyscyplinach sportowych  (z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą
Prezydenta Miasta Płocka),

• wziął  udział  w  uroczystym  przekazaniu  nowego,  komfortowego  busa  dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1,

• był  obecny  podczas  uroczystego  otwarcia  II  Turnieju  Noworocznego  w  Karate
Tradycyjnym oraz Turnieju Pierwszego Kroku dla Początkujących, które odbyły się
w Szkole Podstawowej nr 16,

• brał  udział  w  uroczystym przekazaniu  nowych  pojazdów  policyjnych  do  zadań
patrolowo-interwencyjnych oraz  dla  wydziału  kryminalnego;  uroczystość  odbyła
się  w  Komendzie  miejskiej  Policji  w  Płocku  (organizatorem  uroczystości  był
Komendant Mariusz Kryszkowski),

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

Pan   Roman Siemiątkowski   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• spotkał się z płockimi jubilatkami obchodzącymi 100-lecie urodzin,
• uczestniczył  w  spotkaniu  świąteczno–noworocznym  z  organizacjami

kombatanckimi i osobami represjonowanymi,
• wraz  z  Panem  Piotrem  Dyśkiewiczem  Zastępcą  Prezydenta  Miasta  Płocka

uczestniczył w spotkaniu w sprawie roku jubileuszowego 200. rocznicy powstania
Towarzystwa Naukowego Płockiego,

• uczestniczył  w  spotkaniu  noworocznym  z  przewodniczącymi  rad  mieszkańców
osiedli i przewodniczącymi zarządów osiedli,

• brał  udział  w  uroczystości  przy  Płycie  Nieznanego  Żołnierza  patriotycznej
upamiętniającej 75. rocznicę zakończenia działań II wojny światowej w Płocku;

Pan   Piotr Dyśkiewicz   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• brał udział w spotkaniach dotyczących zmian opłaty śmieciowej, przepisów ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
• uczestniczył w spotkaniach w sprawie polityki mieszkaniowej miasta;

Pan   Jacek Terebus   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowych Targów Gdańskich w sprawie

współpracy,
• uczestniczył w posiedzeniach zespołu do spraw planowania inwestycji miejskich,
• spotykał  się  z  podmiotami  zainteresowanymi  współpracą  gospodarczą  z  Gminą

Miasto Płock,
• spotykał  się  z  mieszkańcami  w  sprawie  planowanych  oraz  prowadzonych

inwestycji na terenie Płocka.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo  Panie  Prezydencie.  Czy  jakieś  pytania  ze  strony  Państwa  Radnych  do
sprawozdania Pana Prezydenta? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu.”

Ad pkt 10  

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Punkt  10:
Sprawozdanie  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Płocka  z  pracy  między  Sesjami  Rady
Miasta.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, że:
• po poprzedniej sesji Rady Miasta Płocka podpisywał dokumenty,
• przyjmował interesantów,
• 4 stycznia 2020 roku uczestniczył w Teatrze Dramatycznym w premierze sztuki

„Hotel Westminster”,
• 10 stycznia 2020 roku uczestniczył w koncercie Płockiej Orkiestry Symfonicznej w

sali szkoły muzycznej,
• 12 stycznia 2020 roku reprezentował  samorząd Płocka w uroczystości  45-lecia

Teatru Dramatycznego w Płocku, 
• 22  stycznia  2020  roku  był  gospodarzem  noworocznego  spotkania  w  Domu

Darmstadt z przewodniczącymi rad mieszkańców osiedli, 
• 24  stycznia  2020  roku  reprezentował  samorząd  Płocka  w  Domu  Technika  na

uroczystości 40-lecia Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  
• uczestniczył w pracach komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka,   
• przygotowywał dzisiejszą sesję Rady Miasta Płocka,
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Pani   Iwona Krajewska   Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka:
• uczestniczyła w posiedzeniach Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc

Pamięci Walk i Męczeństwa, 
• brała udział w obradach Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
• uczestniczyła w pracach stałych komisji Rady Miasta Płocka oraz w spotkaniach z

mieszkańcami miasta Płocka;

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

Rady Mieszkańców Osiedla „Zielony Jar”,
• przyjmowała interesantów, 
• 12 stycznia 2020 roku brała udział w XXVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy,
• 22 stycznia 2020 roku uczestniczyła w spotkaniu noworocznym Przewodniczącego

Rady Miasta Płocka z przedstawicielami rad mieszkańców osiedli, które odbyło się
w Domu Darmstadt;
  

Pan   Tomasz Maliszewski   Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:
• brał udział w komisjach Rady Miasta Płocka,
• brał udział w przygotowywaniu sesji Rady Miasta Płocka,
• spotykał się z interesantami,
• brał  udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  osiedla  Międzytorze  w  sprawie

zagospodarowania terenu po byłym przedszkolu,
• uczestniczył w spotkaniach z organizacjami zajmującymi się autyzmem.

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

Ad pkt 11  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt 11: Interpelacje i zapytania radnych. Pani Radna Małgorzata
Ogrodnik jako pierwsza, proszę bardzo.”

Pani  Radna  Małgorzata  Ogrodnik powiedziała:  „Moja  pierwsza  interpelacja  będzie
związana, chodzi o teren, modernizację terenów znajdujących się na wysokości - ulica
Dobrzyńska 23, 25 przy rondzie Grabskich. Dokładnie chodzi tutaj o wjazd. Jezdnie są po
prostu  w  stanie  bardzo  tragicznym  i  bym  prosiła  o  interwencję.  Druga  interpelacja
dotyczy remontu ulicy, końcówki ulicy Na Skarpie, o wymianę jezdni. Trzecia interpelacja
na  prośbę  parafian,  mojej  parafii  św.  Ducha.  Zwracam się  z  prośbą  o  doświetlenie,
postawienie jednej latarni na wysokości idąc od Norwida tutaj przy garażach. Jak również
ponawiam interpelację - utwardzenie terenu przy parkingach ulicy Padlewskiego tutaj,
jak również przy Asnyka. Jest okres jesienno-zimowy i niestety jak popada tam deszcz
mieszkańcy niestety nie mogą dotrzeć do garaży. Te wszystkie interpelacje będą złożone
na  piśmie.  A,  jeszcze  jedna  mi  się  przypomniała  interpelacja.  Interpelacja  będzie
dotyczyła parkingu na Skarpie 2 i 8. Jest to nowo powstały parking i prosiłabym, jako
przewodnicząca  uczestniczyłam  w  rozmowach  i  niestety  jest  pewien  odcinek
niezagospodarowany, żeby on został zagospodarowany. Ja będę jeszcze rozmawiała tutaj
z  Panem  Dyrektorem  Niedbałą  w  tym  temacie,  ale  nie  mogłam  się  jakoś  z  nim
skontaktować,  ale  bym  chciała,  żeby  to  do  końca  było  dopięte.  Dziękuję  bardzo.
Wszystkie te interpelacje będą na piśmie.”  
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Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Pani Radna, Pani Przewodnicząca Małgorzata Struzik, proszę.”

Pani  Małgorzata Struzik  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „To nie
interpelacja, lecz zapytanie do Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, mianowicie -
jaka  jest  aktualna  sytuacja  tych  organizacji  pozarządowych,  które  mają  siedzibę  w
budynku przy ulicy 3 Maja 18? Ponieważ informacja zwrotna ze strony Pana Prezydenta
jest  nieczytelna,  to  jest  zapytanie  oczywiście  ze  strony  stowarzyszeń,  bo  do  mnie
wpłynęły takie zapytania, i czy będziemy mieli szansę, żeby ten budynek wyremontować
i jaka jest ekspertyza zarówno nadzoru budowlanego, jak i państwowej straży pożarnej,
bo takie informacje w mediach się pojawiły, że takie ekspertyzy zostały wykonane i jaka
jest aktualna sytuacja, co organizacje pozarządowe w tej materii powinny wiedzieć?”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Pan Radny Marek Krysztofiak, proszę.”

Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Ja również mam zapytanie, z tym że nim je
zadam krótki wstęp, żeby problem naświetlić bardziej. Ja niedawno pisałem interpelację
w sprawie pracowników administracji i obsługi. Chodziło o wprowadzenie od 1 stycznia
płacy  minimalnej.  Proponowałem,  by  każdy  z  pracowników  otrzymał  wzrost  pensji
zasadniczej.  Tak się  nie  stało  i  niestety  są  problemy,  które  można było  przewidzieć,
ponieważ teraz pracownicy ci otrzymali pensje już zgodnie z nową ustawą 2.600, z tym
że powstał od razu problem, dlatego że do tych 2.600 wprowadzono również tak zwany
dodatek wyrównawczy,  żeby osiągnąć,  a  nawet  są  placówki  gdzie  obniża się  jednym
pracownikom  premie  po  to,  by  dołożyć  innym,  by  te  2.600  uzyskać.  Doszło  do
spłaszczenia płac, bardzo dużego niezadowolenia części pracowników z tego tytułu, bo
wiadomo 2.600 musi być, ale jeżeli to się odbywa kosztem innym, no więc coraz bardziej
są spłaszczone płace.  Chciałem się  dlatego zapytać,  Panie  Prezydencie,  czy już takie
informacje dotarły do miasta, czy jest już podjęta jakaś decyzja, czy może za wcześnie
na decyzję, ale czy są jakieś plany, by starać się tą sytuację zmonitorować i naprawić to
co  się  dzieje,  żeby  tych  spłaszczonych  płac  nie  było  i  uprzedzić,  że  tak  powiem,
niezadowolenie części pracowników.”

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

Pan Radny Leszek Brzeski powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Ja mam
dwie  interpelacje.  Pierwsza,  chodzi  mi  o  –  na  prośbę  mieszkańców  –  o  skuteczne,
powtarzam, skuteczne ograniczenie prędkości na ulicy Słonecznej. Tam są w obrębie tej
ulicy dwie szkoły i bardzo… Ja już chyba ze dwie, czy trzy interpelacje składałem. Od
wielu lat o to proszę. Ale teraz naprawdę bardzo są zaniepokojeni mieszkańcy, ponieważ
szczególnie  w  godzinach  popołudniowych  i  wieczornych  przejeżdżające  samochody
rozwijają tak ogromną prędkość, że obawiają się, znaczy obawiamy się, że może dojść
do jakiegoś nieszczęścia.  Tak że prosiłbym o informację  w tej  sprawie  jak  to  będzie
rozwiązane. Kolejna moja prośba i prośba mieszkańców to jest ograniczenie hałasu ze
strzelnicy, tej która jest przy ulicy Norbertańskiej. Chyba trzy lata temu, czy dwa lata
temu, zostały wycięte drzewa i krzewy, które były w obrębie przejazdu kolejowego. One
naturalnie tłumiły ten hałas. Teraz nie ma tych drzew, bo chyba PKP wycięło i jest ten
hałas nie do zniesienia. A druga sprawa – coraz więcej ludzi korzysta z tej strzelnicy i
może się zbytnio na tym nie znam, ale mówią, że też jest używania broń gładkolufowa,
która dużo więcej hałasu. Tak że tutaj prosiłbym Pana Prezydenta, żeby tą sprawą się też
zainteresować.  Mieszkańcy  proszą  o  ustalenie  spotkania  z  Panem  Prezydentem  i
chciałbym to nawet dzisiaj może ustalić. Spotkanie na które oczywiście myślę że Pan
Prezydent wyrazi zgodę. Ma przyjść również kierownictwo, czy zarząd strzelnicy, żeby
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wspólnie  próbować  rozwiązać  ten  temat.  Teraz  jeszcze  jest  zimno.  Tak  mówią
mieszkańcy, że nie otwieramy aż tak bardzo okien, ale jak przyjdzie sezon wiosenny,
sezon letni naprawdę ten hałas jest nie do zniesienia. Tak że po radzie miasta chciałbym
do Pana jeszcze wstąpić  i  ustalić  termin,  kiedy byśmy mogli  się  spotkać  na  naszym
osiedlu. Dziękuję bardzo.”

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

Pani  Radna  Daria  Domosławska powiedziała:  „Państwo  Przewodniczący!  Panowie
Prezydenci! Ja w imieniu mieszkańców chciałam najpierw złożyć zapytanie. To zapytanie
kierują głównie mieszkańcy osiedla Miodowa. Dotyczy ono dokładnie planów mających na
celu dalszy rozwój Centralnego Parku Rekreacji. W roku 2019 została zrealizowana część
zamierzonych prac,  natomiast  mieszkańcy zaniepokojeni  są brakiem zagwarantowania
środków na dalszy rozwój tego parku w roku 2020 i chcieliby poznać dalsze ewentualnie
działania,  które  będą  sprzyjały  rozwojowi  tego  Centralnego  Parku  Rekreacji.  I  teraz
przejdę już do interpelacji. Dwie dotyczą poprawy bezpieczeństwa. Skupię się na razie na
pierwszym miejscu - skrzyżowanie ulicy Kleeberga i Sikorskiego. Prośba od kierowców
wyjeżdżających głównie z ulicy Kleeberga. Znacznie ograniczona jest tam widoczność.
Kierowcy zwrócili uwagę na potrzebę zamontowania lustra drogowego. Druga sprawa to
poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
na ulicy Kazimierza Wielkiego na wysokości bloków Kazimierza Wielkiego 34 i 37. Ja ten
problem  zgłaszam  już  od  kilku  lat.  Myślę  że  inwestycja,  która  niebawem  zostanie
zrealizowana,  a  mianowicie  utwardzenie  terenu  pomiędzy  blokami  Topolowa  15  a
Kazimierza Wielkiego 34, zwiększy tam również ruch osób pieszych, więc warto by było
zadziałać  prewencyjnie  i  zamontować  sygnalizację  świetlną,  co  wydaje  mi  się,  że
znacznie poprawi bezpieczeństwo. Kolejna sprawa to nabrzeże wiślane a dokładnie taka
propozycja,  aby  zostały  przeprowadzone  przeglądy  nawierzchni  wyremontowanego
nabrzeża  wiślanego,  ponieważ  bardzo  często  dochodzi  tam  do  aktów  wandalizmu.
Przewracane są stojaki na rowery. Te stojaki nie są zamontowane na stałe i myślę że
dobrze, bo można je przewozić w różne miejsca, są one mobilne, natomiast wandale
mają takie pomysły – przewracają te stojaki a stojaki z kolei tłuką płyty, które imitują
drewno.  Kolejna  sprawa  to  przeprowadzenie  przeglądu  zabawek  zamontowanych  na
nabrzeżu wiślanym i poprawienie barier ochronnych zapobiegających wysypywaniu się
nawierzchni placu zabaw. Myślę że jeszcze w ramach takich napraw pogwarancyjnych,
gwarancyjnych, będzie można zrealizować naprawy tych rzeczy, o których wspomniałam.
Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Pan Radny Piotr Kubera, proszę.”

Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Dwie sprawy, Panie Prezydencie. Pierwsza sprawa
– stan  lasu pomiędzy ulicą  Mazowiecką  a  Żuławską.  Mieszkańcy zwracają  uwagę na
bardzo dużo suchych drzew. Nie wiem, czy jakaś choroba tam jest w tym lesie. Będzie to
zagrażało bezpieczeństwu. Tam bardzo dużo ludzi chodzi na spacery. Jest to zresztą w
bezpośrednim sąsiedztwie parku linowego - pewnie od maja będzie funkcjonował. W tą
zimę jeszcze w tamtym roku naprawdę postęp tej choroby i stanu tego lasu jest fatalny
w tej chwili i prośba, żeby zainteresować się tą częścią miasta. I druga – mieszkańcy
coraz częściej pytają o wymianę pieców z węglowych na gazowe. I pytanie - czy miasto
prowadzi jakąś akcję wymiany, dofinansowania, akcję informacyjną w tym zakresie, czy
to należy do jakichś instytucji niezależnych od miasta? Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pani
Radna Wioletta Kulpa.”
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Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Znaczy  ja  mam  w  nawiązaniu  do  tego
zapytania, tej interpelacji Pana Radnego Marka Krysztofiaka. W podobnej kwestii pytałam
się 31 lipca 2019 roku. Uzyskałam od Państwa odpowiedź. Znów mowa o tym dodatku
wyrównawczym,  ale  że  oczywiście  wszystkie  pensje  osiągają  poziom  minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Proszę mi powiedzieć, bo jakby moja treść interpelacji była w
tym  kontekście,  że  powinno  się  wyeliminować  w  ogóle  z  obiegu  prawnego,  czy
kadrowego,  pojęcie  dodatku  wyrównawczego.  Powinny  być  tylko  te  składniki
wynagrodzeń,  które  są przewidziane kodeksem pracy,  czyli  tak  jak  płaca  zasadnicza,
premie, dodatek stażowy i inne składniki, które... czy funkcyjny dodatek, czy specjalny,
natomiast powinno się wyeliminować coś takiego jak dodatek wyrównawczy. Czy Państwo
planujecie,  żeby  ten  dodatek  wyrównawczy  utrzymać?  Bo  słyszałam,  że  legislacyjnie
miało ulec zmianie, że po prostu pracownicy wszyscy mieli mieć tylko pensję zasadniczą,
która by osiągała poziom minimalny. Bo często jest tak, na przykład w domach pomocy
społecznej  miałam  doświadczenie  z  tym,  że  premie,  czy  godziny  nadliczbowe  też
wyrównywano  do  tej  pensji  zasadniczej,  stąd  pracownicy  nie  chcieli  pracować  w
godzinach nadliczbowych, bo w żadnej mierze nie wpływało to wzrost ich wynagrodzeń,
bo  tylko  dobijało  do  minimalnego  poziomu  wynagrodzenia.  W związku  z  tym mamy
pytanie, czy ten dodatek wyrównawczy będzie wyeliminowany i czy pensja zasadnicza
będzie utrzymana jako pensja minimalna, bo wszyscy doskonale wiedzą, że wszystkie
składniki wynagrodzeń dla pracowników później są liczone od minimalnego… od pensji
zasadniczej bez dodatku wyrównawczego. W związku z tym wszyscy pracownicy wtedy
na tym tracą, ci, którzy nie otrzymują tego minimalnego wynagrodzenia. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan
Radny Łukasz Chrobot.”

Pan  Radny  Łukasz  Chrobot powiedział:  „Nawiązując  do  interpelacji,  zapytania  Pana
Leszka Brzeskiego – składałem kilkakrotnie kilka interpelacji w sprawie ulicy Słonecznej,
czyli lustra, spowalniacze. Chciałbym uzyskać od Pana Dyrektora zajmującego się tymi
sprawami jakieś pismo, kiedy będzie to rozważone, bo sprawa się ciągnie dość długo.
Ulica Słoneczna jest jedną z bardziej ruchliwych ulic jadąc w stronę Grabówki, czyli tak
naprawdę przejeżdżając do Podolszyc mieszkańcy wykorzystują tą ulicę tak naprawdę do
przejazdu na Podolszyce. Tak że jest szkoła też podstawowa nr 12. Na ulicy Słonecznej
jest  przejście  dla  pieszych.  Prosiłem także o zmodernizowanie z większą czujnością  i
przejściem dla  dzieci  przechodzących,  idących  do  szkoły.  Tak że  bardzo  proszę  Pana
Dyrektora o jakieś pismo w tej sprawie lub zainterweniowanie, bo sprawa się ciągnie
ponad rok czasu. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan
Radny Andrzej Aleksandrowicz.”

Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Szanowni Państwo! Ja mam pytanko o
interpelację,  którą  składałem  na  początku  grudnia.  Dotyczyła  ona  zestawienia  kwot
przekazanych na organizacje pozarządowe. Oczywiście po dwóch tygodniach otrzymałem
odpowiedź, że wymaga dłuższego czasu. Jest to zrozumiałe. Natomiast w tej chwili za
chwilę miną dwa miesiące, nadal tej odpowiedzi nie mam. Chciałbym przynajmniej, żeby
może  określono  za  ile  tej  odpowiedzi  się  mogę  spodziewać,  bo  mieszkańcy
zainteresowani tematem dopytują się o to zestawienie. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Dobrnęliśmy do  końca.  Nie  widzę  więcej  zgłoszeń  w  punkcie:  Interpelacje  i
zapytania.” 
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Ad pkt 12  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do punktu 12:  Odpowiedzi na interpelacje. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski. Proszę
bardzo Panie Prezydencie.”

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo!
Oczywiście wszystkie odpowiedzi będą na piśmie, także te, które wymagają nieco więcej
czasu.  Ja w tym momencie  muszę… Każda z tych spraw oczywiście  wymaga pewnej
analizy. Postaram się w kilku zdaniach jednak na przynajmniej część z nich odpowiedzieć.
W przypadku ulicy Słonecznej – w tej chwili trwa projekt nowej organizacji ruchu. On jest
już opracowywany, więc zakładam, że po wszystkich opiniach policji,  straży miejskiej,
służb,  bo  będzie  uwzględniał  te  opinie,  będzie  wprowadzony  w  życie.  W  kontekście
ograniczenia hałasu ze strzelnicy przy ulicy Norbertańskiej, to tutaj rzeczywiście sam Pan
Radny powiedział, że pewnym problemem było wycięcie przez PKP drzew, które rosły.
Natomiast strzelnica to nie jest miejska strzelnica. Absolutnie miasto jej nie prowadzi.
Jest to strzelnica LOK-u i jak Pan Radny wie, w tym momencie musi prowadzić zgodnie z
prawem, zgodnie z przepisami. Oczywiście do spotkania może dojść, także jeśli chodzi o
mnie  jako  o  prezydenta,  natomiast  wszystkie  uwagi  powinny  być  w  tym  momencie
kierowane do władz strzelnicy, do tych osób, które administrują tym obiektem. Tego nie
robi prezydent miasta. I jeśli dzieje się to zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, w
tym  momencie  będzie  tak  dalej  funkcjonowało,  aczkolwiek  dobrosąsiedzkie  stosunki
powinny oczywiście także tutaj obowiązywać i  jeśli  strzelnica w większym stopniu niż
ostatnio  przeszkadza  warto  pewnie  ustalić  jakieś  zasady,  które  będą  pozwalały  obu
stronom normalnie funkcjonować na tym terenie. Natomiast, tak jak powtórzę jeszcze
raz, tutaj akurat, jeśli chodzi o prezydenta, to ja mogę być mediatorem, mogę spotkać
się  oczywiście  i  z  jedną,  i  z  drugą strona,  ale  jednak wymaga to  przede wszystkim
spotkania  i  rozmowy.  Nie  wiem,  czy  mieszkańcy  już  rozmawiali  z  użytkownikami
strzelnicy. Tam są stowarzyszenia, jest LOK przede wszystkim i sądzę, że warto takie
spotkanie przede wszystkim zorganizować. Powtórzę jeszcze… (niezrozumiały głos z sali) Ale
tego tu nie rozstrzygniemy, Panie Radny. Proszę pozwolić odpowiedzieć mi, dobrze? Okej,
dobrze, natomiast tego dzisiaj teraz nie rozstrzygniemy. Szanowni Państwo, w przypadku
wynagrodzeń, o które tutaj Państwo Radni także pytali, podwyżka płacy minimalnej –
generalnie  problem  jest  tego  rodzaju,  że  ustawodawca  przewidział  podwyżkę  płacy
minimalnej, natomiast w żaden sposób nie wskazał na przykład samorządom żadnych
dodatkowych źródeł,  z których ta płaca minimalna miałaby być, nie wiem, wypłacona
chociażby  właśnie  w  szkołach  albo  w  innych  jednostkach.  Mało  tego,  jak  Państwo
doskonale wiedzą, samorządom zostały okrojone środki, jeśli chodzi chociażby o podatek
PIT i w tym momencie… (niezrozumiały głos z sali)  Problem będzie, jeśli będzie spowolnienie
gospodarcze,  Pani  Radna,  ale  to  na  spokojnie.  Kiedyś  będzie.  Tak  to  funkcjonuje
gospodarka,  że  po  okresie  koniunktury  mamy  czas  spowolnienia  gospodarczego.
Natomiast  w tym wypadku  wszystko,  oczywiście  płaca  minimalna  zgodnie  z  prawem
została zwiększona i dzisiaj jest wypłacana. Efektem oczywiście także tej podwyżki płacy
minimalnej, co Pan Radny Przewodniczący Solidarności zauważył słusznie, Krysztofiak,
jest spłaszczenie wynagrodzeń. Dzisiaj nauczyciel, który przychodzi do pracy w szkole,
zgodnie  także  z  prawem,  otrzymuje  niewiele  wyższe  wynagrodzenie  niż  pracownicy
administracji i obsługi. Ja dzisiaj nie oceniam w tym momencie czy to dobrze, czy źle,
natomiast  taki  jest  fakt,  po  prostu,  taki  jest  fakt  i  oczywiście  tego  będą  dalej
konsekwencje także społeczne. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie szkół, ale dotyczy także
innych jednostek, chociażby szpitala, czy innych jednostek. Natomiast w tym momencie
to co dzieje się w naszych jednostkach oczywiście jest w ramach i w granicy prawa i tutaj
to  mogę  przede  wszystkim  podkreślić,  natomiast  szczegółowo  postaramy  się
odpowiedzieć również na piśmie. W przypadku, Pani Przewodnicząca Małgorzata Struzik
pytała  o  budynek  przy  ulicy  3  Maja  –  cały  czas  trwają  rozmowy  z  organizacjami
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pozarządowymi i tutaj szukamy dobrych rozwiązań. Pojawiają się kolejne propozycje dla
tych organizacji. Jeśli  jakaś organizacja rzeczywiście czuje, że potrzebne jest większe
zaangażowanie po stronie samorządu, to zapraszamy. Naprawdę tutaj w tej chwili Pani
Dyrektor Monika Maron z tymi organizacjami spotyka się właściwie na bieżącą starając
się znaleźć dobre rozwiązanie. W przypadku interpelacji… (z sali Pani Radna Małgorzata
Struzik powiedziała: „Czyli wyłączamy z eksploatacji ten budynek, tak?”) Tak, musimy,
w  połowie  roku.  W  przypadku  informacji  dla  Pani  Małgosi  Ogrodnik  dziękuję  za
podkreślenie tego, że rzeczywiście wiele już rzeczy już na Skarpie zostało zrobionych,
natomiast  te  bieżące dotyczące ostatniego  fragmentu ulicy  Na Skarpie,  a  także tych
pojedynczych,  czy  utwardzenie,  garaży,  czy  latarni  przy parafii,  będziemy te  kwestie
starać się realizować też na bieżąco. W kontekście pytań Pana Radnego Piotr Kubery –
jeśli  chodzi  o  las  znana  nam  jest  sytuacja.  Rzeczywiście  monitorujemy  to.  Też
zaniepokojeni jesteśmy sytuacją, sprawdzamy jak w tym momencie wygląda ta sytuacja i
dopiero przed nami decyzja  o działaniach związanych – kolejnych – z reakcją  na tą
rzeczywiście trudną sytuację w tym lesie. W przypadku wymiany pieców program jest,
będzie realizowany od marca. Tak że tutaj nic się nie zmienia. Mamy w budżecie środki
200  tysięcy,  na  razie,  złotych.  Jeśli  będzie  więcej  wniosków to  będziemy oczywiście
rozważać zwiększenie tych środków. Dziękuję Pani Radnej Domosławskiej za zwrócenie
uwagi,  jeśli  chodzi  o  bezpieczeństwo  na  naszych  drogach.  Tutaj  te  uwagi  będą
przeanalizowane również z policją, straż miejską, jeśli będzie taka potrzeba w kontekście
sygnalizacji świetlnych, czy luster, to oczywiście będziemy je podejmować. W kontekście
Centralnego Parku Rekreacji te dalsze działania planujemy, natomiast wszystko zależy od
tego,  czy  znajdziemy środki  w budżecie.  Być może  pojawi  się  możliwość  pozyskania
środków na przykład z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  wówczas łatwiej
będzie o środki własne tak, ażeby kolejny etap… przystąpić do kolejnego etapu prac na
tym osiedlu. W przypadku nabrzeża tam jesteśmy w tym momencie jeszcze przed tymi
przeglądami  związanymi  z  gwarancjami  i  zakładam,  że  te  wszystkie  uwagi  będą  po
prostu uwzględnione, o których Pani Radna powiedziała. Starałem się odpowiedzieć na
wszystkie  tak  przynajmniej  orientacyjnie,  ale  oczywiście  odpowiedzi  będą  udzielone
również na piśmie. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu.”

Ad pkt 13  

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Punkt  13:
Sprawy różne. Zasygnalizuję Państwu, iż w tym punkcie mam na biurku prośbę Pana
doktora  Bogdana  Sobańskiego  Prezesa  Zarządu  Fundacji  „Pomoc  lekarzom  chorym,
niepełnosprawnym, wykluczonym.” Nie jestem pewny, czy Pan doktor jest na sali. Nie
widzę. Jeżeli  się  okaże, że Pana doktora nie będzie dzisiaj  poproszę przy najbliższej,
nadarzającej się okazji, żeby z tą propozycją wystąpił do komisji merytorycznej, która
zajmuje się tą tematyką, czyli komisja obejmująca swoim zakresem sprawy społeczne.
Ale jest szansa chyba, możliwe że jeszcze Pan dotrze do nas. Pan Prezydent w Sprawach
różnych, proszę bardzo.”

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo!
Chciałbym w wykonaniu  §5 uchwały nr 540/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25
kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i
akcji  przez  Prezydenta  Miasta  Płocka,  poinformować  o  wniesieniu  udziałów/akcji  do
następujących  spółek  prawa  handlowego.  I  tak  punkt  1  –  Miejskie  Towarzystwo
Budownictwa  Społecznego  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością.  W  wykonaniu
zarządzenia nr 1164/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku w
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sprawie wniesienia do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością  wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie
kapitału  zakładowego  uchwałą  nr  15/ZW/2019  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia
Wspólników  Spółki  z  dnia  30  grudnia  2019  roku  dokonano  podwyższenia  kapitału
zakładowego o kwotę 1.700.000 poprzez ustanowienie 3.400 nowych i równych udziałów
o wartości nominalnej 500 zł każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock.
Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w
wysokości  1.700.000  pochodzącym  ze  środków  zabezpieczonych  w  budżecie  miasta
Płocka  na  2019  rok,  zadanie  nr  13/WNW/I/G  –  budowa  i  przebudowa  budynków
komunalnych, Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Punkt 2 –
Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. W wykonaniu zarządzenia nr 1052/2019 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wniesienia do spółki pod firmą
Inwestycje  Miejskie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  wkładu  niepieniężnego
(aportu)  w  postaci  prawa  własności  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność
Gminy Miasto Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr
2/ZW/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 stycznia 2020
roku  sporządzoną  za  repertorium  A  nr  450/2020  dokonano  podwyższenia  kapitału
zakładowego spółki  o  kwotę  1.069.700 złotych poprzez  ustanowienie  10.697 nowych
udziałów o wartości 100 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki  Gminę Płock.
Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem niepieniężnym
(aportem) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy
ulicy Sienkiewicza 21. W wykonaniu nr 1207/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14
stycznia 2020 w sprawie wniesienia do spółki Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością  wkładu  pieniężnego  z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału
zakładowego uchwałą nr 1/ZW/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z
dnia 16 stycznia 2020 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę
1.900.000 złotych poprzez ustanowienie 19.000 nowych udziałów o wartości 100 złotych
każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Płock. Udziały w podwyższonym kapitale
zakładowym  zostały  pokryte  wkładem  pieniężnym  w  wysokości  1.900.000  złotych,
pochodzącym  ze  środków  zabezpieczonych  w  budżecie  miasta  Płocka  na  2020  rok,
zadanie nr 03/WNW/I/G – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
realizacja inwestycji przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3b. I punkt 3 – Wisła
Płock Spółka Akcyjna.  W wykonaniu zarządzenia nr 1200/2020 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wniesienia do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z
siedzibą  w  Płocku  wkładu  pieniężnego  z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału
zakładowego  uchwałą  nr  1/WZ/2020  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki sporządzoną za repertorium A nr 187/2020 w dniu 13 stycznia 2020
roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.00.000 złotych w drodze
emisji 30.000 nowych akcji imiennych z serii AM o numerach od numeru AM-534075 do
numeru AM-564074 o wartości nominalnej 100 złotych każda akcja, skierowanych do
akcjonariusza  Gminy  Miasto  Płock,  któremu  przysługuje  prawo  poboru  (subskrypcja
zamknięta).  Akcje  z  serii  AM  zostały  pokryte  wkładem pieniężnym pochodzącym ze
środków  zabezpieczonych  w  budżecie  miasta  Płocka  na  2020  rok,  zadanie  nr
08/WNW/I/G – Wisła Płock Spółka Akcyjna. Dziękuję bardzo.”  

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo Panie Prezydencie. Czy w  Sprawach różnych ktoś z Państwa Radnych chciałby
jeszcze zabrać głos? Nie widzę.  Czy Pan doktor Sobański  może pojawił  się na sesji?
Również nie widzę. Tak więc tak jak sygnalizowałem Państwu przekażę Pana doktora w
ręce  przewodniczącej  komisji  zajmującej  się  sprawami,  Pani  Radnej  zajmującej  się
sprawami społecznymi. Dziękuję bardzo.”   
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Ad pkt 14  

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XVI 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

           Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Maliszewski
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	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest zgoda. Dziękuję. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”
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	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest również zgoda. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia do Komisji Uchwał i Wniosków? Nie widzę. Zatem poddaję, Szanowni Państwo, pod głosowanie wybór dwuosobowej Komisji Uchwał i Wniosków w składzie przed chwilką przez Państwa zaproponowanym. Proszę o pulpity do głosowania, a Państwa Radnych proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Przy 18 głosach na tak, jednogłośnie, przyjęliśmy dwuosobowy zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków. Zapraszam Państwa – członków komisji - do stołu prezydialnego po naszej stronie.”
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	Ad pkt 3
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	(sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)
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	Pan Tomasz Maliszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Pani Przewodnicząca. Każde z tych sprawozdań będziemy głosować. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Głosujemy punkt 3: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. Proszę o wyświetlenie pulpitów do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poproszę o wyniki. Dziękuję. Poproszę o wyświetlenie wyników. 21 osób za, jednogłośnie.”
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	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi, pytania ze strony Państwa Radnych do sprawozdania? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019. Proszę o pulpity do głosowania. Już są. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie przyjęliśmy sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (24 głosy za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących).”
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	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do tego sprawozdania? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej za 2019 rok. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 21 na tak. Jednogłośnie przyjęliśmy sprawozdanie komisji.”
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	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do tego sprawozdania? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za rok 2019. Pulpity do głosowania mamy już gotowe. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie przy 23 głosach na tak przyjęliśmy sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej.”
	Ad pkt 7
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7: Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta Płocka z 30 grudnia 2019 roku. Czy do tego protokołu jakieś uwagi bądź pytania za strony Państwa Radnych? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Proszę o pulpity do głosowania i proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Przy 24 głosach na tak jednogłośnie przyjęliśmy sprawozdanie. Dziękuję.”
	Ad pkt 8
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przed nami, Szanowni Państwo, I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków, podjęcie uchwał w sprawach. Tradycyjnie proponuję połączyć dwa pierwsze punkty. A nie, przepraszam, dobrze, to nie to. Pierwszy punkt - projekt uchwały pomieszczony na druku nr 303 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.(...)”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Punkt 2 i 3 połączmy razem w dyskusji z uwagi na zbieżną tematykę, a mianowicie punkt 2 – projekt uchwały na druku nr 308 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046 z autopoprawką i punkt 3 – projekt uchwały na druku nr 309 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 i tutaj również mamy pisemną autopoprawkę. Czy w tych dwóch punktach jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 4 – projekt uchwały na druku nr 296 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady. I do tego dokumentu również mamy autopoprawkę. Czy tutaj chciałby ktoś zabrać głos? Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Przy tej okazji w związku z tą uchwałą mam wiele pytań związanych z wejściem w życie w ogóle uchwał od 1 lutego w zakresie segregacji odpadów w mieście Płocku. Po pierwsze, jeśli chodzi o kompostowanie, to jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości mielibyśmy propozycję, aby tą kwotę zwiększyć przynajmniej do dwóch złotych, z jednego złotego do dwóch, aby była to rzeczywiście zachęta dla mieszkańców tych, którzy prowadzą kompostowanie odpadów. Natomiast, jeśli chodzi o wejście w życie nowych przepisów i nowego prawa miejscowego w zakresie segregowania odpadów od 1 lutego to mam kilka zapytań do Pana Prezydenta i Pana Sekretarza, dobrze, że jest. Mianowicie wczoraj, jestem też po kilku spotkaniach dotyczących segregacji odpadów, które dotyczą zabudowy wielorodzinnej a ściślej mówiąc wspólnoty mieszkaniowe, które podlegają i ponoszą opłaty za administrowanie do naszej miejskiej spółki MZGM. Tak naprawdę nie zadziało się nic w tym zakresie. Wspólnoty zostały pozostawione same sobie w zakresie dbania o to, czy mają wybudować altanę śmietnikową i z tego co wiem to część z nich poczyniło wcześniej dużo plany i wydali na to środki, na altany murowane a teraz, żeby było szybciej to czynią to – z tego co wiem – altany z blachy i takie są stawiane na terenie miasta Płocka, natomiast spółka MZGM w żadnej mierze nie pomaga tym wspólnotom mieszkaniowym ani w znalezieniu wykonawcy, ani w przeprowadzeniu tych prac związanych z postawieniem tych altan przy swoich blokach. I tu przykład mogę podać – Obrońców Westerplatte, tam, gdzie jest lewa strona, bo prawa podlega pod Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową. Kolejna kwestia to komunikacja. I to jest uwaga do Pana Sekretarza. Podejmowaliście Państwo pierwszy raz, znaczy przygotowywaliście a rada miasta przyjmowała pierwszy raz uchwałę, czy grupę uchwał dotyczących opłat śmieciowych w listopadzie, które zostały unieważnione przez RIO. Przypominam, że pierwotnie miały one wejść w życie 1 stycznia. W związku z tym domniemuję, że nie byliście Państwo przygotowani na 1 stycznia, ani nie jesteście Państwo przygotowani na 1 lutego, kiedy trzeba było zmienić te uchwały i przyjąć kolejną 30 grudnia z wejściem w życie od 1 lutego. A dlaczego tak domniemuję? Ponieważ ulotki, Szanowni Państwo i Panie Sekretarzu nie dotarły do mieszkańców. Ulotki – wydrukowaliście je bardzo późno, a jeśli chcecie mi Państwu udowodnić, że dużo wcześniej zostały wydrukowane to proszę o przedstawienie faktury, gdzie jest data druku tych ulotek. Zostały dostarczone do gońców zatrudnionych przez Urząd Miasta Płocka w poniedziałek w tym tygodniu, a przypominam, że uchwała była - już ta ostateczna – przyjęta 30 grudnia, w związku z tym mieliście bardzo dużo czasu na to, żeby przeprowadzić ten proces. Przypominam, że mogliście to zrobić już od 30 listopada, bo z tego co wiem tłumaczyliście nam Państwo, że jesteście przygotowani na wejście w życie już od 1 stycznia wtedy. Ulotki nie dotarły do mieszkańców Płocka. Mało tego, jeśli chodzi o dostarczanie worków do segregowania odpadów dla nieruchomości przyjmijmy oczywiście jednorodzinnych, domków jednorodzinnych, tam gdzie nie była prowadzona selektywna do tej pory zbiórka odpadów komunalnych firma SUEZ nie dostarczyła worków. Przypominam, że 1 lutego mamy w tą sobotę w związku z tym został Państwu dokładnie jeden dzień. Firma SUEZ, która odbiera odpady z domków jednorodzinnych co dwa tygodnie. Okres wejścia w życie nowych przepisów często przypada w środku tego okresu, kiedy te śmieci są odbierane i w związku z tym w ten wtorek, chociażby, kiedy śmieci były odbierane z domków jednorodzinnych powinny być dostarczone już worki do segregacji od 1 lutego, one nie zostały dostarczone. W związku z tym proszę teraz publicznie wytłumaczyć mieszkańcom Płocka jak mają się zachować od soboty, jeśli firma im nie dostarczy worków, w co mają segregować odpady komunalne, jak będzie wyglądał odbiór śmietników do tej pory tych, które posiadają ci mieszkańcy, czy te śmietniki zostają, czy będą zabrane, czy pozostawione same worki też chcielibyśmy wiedzieć. Jak będzie wyglądała dystrybucja tych ulotek? Nie wiem, czy Państwo zdążycie obsłużyć dzisiaj i jutro całe miasto, żeby wszyscy mieszkańcy otrzymali te ulotki. Tam, gdzie oczywiście są zasoby spółdzielni mieszkaniowych, bo mam doświadczenie, jeśli chodzi o Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową, one zostały dostarczone, ale nie za Państwa pośrednictwem, tylko za pośrednictwem pracowników spółdzielni mieszkaniowej, którzy rzeczywiście rzetelnie od drzwi do drzwi te ulotki roznieśli. I tamci mieszkańcy tą informację posiadają. Natomiast w pozostałych zasobach, czy dla pozostałych mieszkańców, niestety jest brak dostarczonych informacji. I teraz tak, Państwo w ulotce – ja nie miałam przyjemności też dostania i osobiście mogłam tylko zobaczyć w internecie dzięki naszym płockim portalom internetowym – oczywiście informujecie o fakcie, że zmiana przepisów w zakresie segregacji odpadów wynika ze zmiany ustawy i tym samym zostaliśmy zobligowani jako samorząd płocki do tego, żeby przyjąć uchwałę w zakresie tego naszego prawa miejscowego, natomiast proszę mi wyjaśnić dlaczego we wszystkich informacjach, również jak rozmawiamy tutaj z kolegami, również w środkach komunikacji miejskiej przekazujecie Państwo informację, że rząd i jak rozumiem Prezydent RP dokonali zmiany przepisów prawa i siłą rzeczy niestety samorząd musiał dokonać również u siebie tej zmiany, natomiast nic nie wspominacie Państwo o zmianach w przepisach Unii Europejskiej. Czyli wynikiem, tak naprawdę, niedobrego rządu jest zmiana tych przepisów w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i dziwnie informujecie o tym poprzez nagłośnienie, które jest zamontowane w autobusach komunikacji miejskiej, a wcześniej jakoś nie słyszałam od mieszkańców Płocka, żebyście informowali również za pośrednictwem transportu publicznego mieszkańców chociażby o tym, że uruchamia się 500 plus na pierwsze dziecko, bo to też była bardzo ważna informacja dla mieszkańców Płocka i jakoś nie posiłkowaliście się Państwo nagłośnieniem w środkach transportu publicznego, czy inne zmiany, które miały miejsce w przepisach prawach, chociażby – nie wiem – trzynasta emerytura dla mieszkańców Płocka. Może też byście poinformowali mieszkańców Płocka, że otrzymają trzynastą emeryturę, która jest już przyznana na stałe a nie tylko jednorazowo. Tak że wydaje mi się, że Państwo nadużywacie. Oczywiście wiemy doskonale o tym z jakich powodów i dlaczego pewne nasilenie komunikacji, w którym miejscu to robić. Ale wolałabym, żebyśmy nie uprawiali w ten sposób polityki na samorządzie i nie starali się na siłę przekazać, że ten rząd jest niedobry i że wszystko co robi, robi źle, bo nie tędy droga i nie z tego to wynika. Jak doskonale Państwo wiecie przepisy unijne zmieniły się dawno, jeszcze jak, tak, jeszcze jak rządziła Platforma Obywatelska i PSL, bo to był 2013 rok. W związku z tym proszę o rzetelne informowanie mieszkańców. Jeśli chcecie informować to o wszystkich przepisach, które wchodzą w życie a nie tylko o wybranych przez siebie, dla siebie, które chcecie Państwo wykorzystać w oczywisty sposób politycznie. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan Prezydent Piotr Dyśkiewicz, proszę.”
	Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Ja przynajmniej tylko w kilku kwestiach, które Pani Radna poruszyła. Otóż tak – ulotki były wydrukowane dopiero w styczniu, dlatego że po przyjęciu przez Państwa uchwały mogliśmy dopiero wtedy dać takie zlecenie. Biorąc pod uwagę to co się stało wcześniej, czyli zaskarżenie wcześniej przez RIO i ewentualne... uchylenie, uchylenie, ale również tutaj ewentualne zaskarżenie przez wojewodę, więc nie mogliśmy wcześniej zlecić tej usługi. A jeżeli chodzi o dystrybucję, tak jak Pani Radna zauważyła, rzeczywiście poprosiliśmy również spółdzielnię o dystrybucję i tutaj na tym terenie dobrze to się odbywa. Natomiast, jeżeli chodzi o zabudowę jednorodzinną to jest to bardziej teren rozległy i rzeczywiście nasi gońcy będą docierali właśnie do tej zabudowy jednorodzinnej i dostarczali te ulotki. Niemniej trzeba pamiętać, że ulotka nie jest jedynym źródłem wiedzy na temat tego jak należy segregować. Są strony internetowe. Jest również strona Ministerstwa Klimatu, gdzie można się posiłkować i też docierać do tych informacji. Ja myślę że w tej chwili dyskusja na temat segregacji śmieci jest dyskusją szeroko prowadzoną w różnego rodzaju mediach i wszędzie też tam te informacje są dostępne. Ale chcę zapewnić, że z tą ulotką dotrzemy też do wszystkich tutaj mieszkańców Płocka. Jeżeli chodzi o tą kwestię, którą poruszyła Pani, o niedostarczeniu worków, oczywiście wszyscy mieszkańcy, którzy nie mają dostarczonych pojemników, worków, do nas się zgłaszają, informują i w miarę sukcesywnie staramy się te potrzeby zaspokajać. My spotkaliśmy się z firmą SUEZ. Mamy w tej chwili, monitorujemy zapotrzebowanie i na pojemniki, i na worki i zapewniam Panią, że będziemy starali się wypełnić nasze zobowiązania, bo pamiętamy o tym, że wcześniej rzeczywiście nasza propozycja była taka, żeby pojemniki i worki były po stronie już mieszkańców. Państwo wnosiliście taki wniosek, żeby zostało to po stronie miasta. Więc zapewnienie odpowiedniej ilości i pojemników, i worków też wymaga odpowiedniego czasu i myślę że wypełnimy to zadanie doskonale. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panie Prezydencie. Ponownie Pani Radna.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy nie ustosunkował się Pan do wspólnot mieszkaniowych. I nie zgadzam się z tym co Pan mówi i to jest dla mnie niedopuszczalne, bo po pierwsze, jak pamiętam, w wyliczeniach firmy Refunda, która wam wyliczała tą kwotę, którą powinien ostatecznie zapłacić każdy mieszkaniec, była również kwota, którą miasto ponosi, czy mieszkaniec ponosi, która jest cedowana na mieszkańca w kalkulacji, za programy informacyjne, które prowadzi miasto. Więc my mamy płacić miastu za to, że informuje mieszkańców po terminie o tym, że muszą segregować odpady od 1 lutego. Nie zgodzę się również, że to na mieszkańcu ciąży odpowiedzialność dowiedzenia się o tym jak powinna wyglądać ta segregacja od 1 lutego, że są inne środki komunikacji docierającej do mieszkańców typu na przykład lokalne media. Nie, bo to na Państwu ciąży obowiązek poinformowania o tym, a nie że teraz mieszkaniec ma szukać i denerwować się, gdzie ma co znaleźć. Nie zgodzę się również z tym, że Państwo mieliście problemy związane z tym, że RIO unieważniło wam, czy uchyliło uchwały i ponownie musiały one być przyjmowane 30 grudnia w związku z tym nie mogliście Państwo podjąć działań związanych z produkcją chociażby ulotek. A proszę mi powiedzieć – oprócz numeru uchwały co jest tak naprawdę w tych ulotkach, jeśli mowa o kolorach śmietników, o tym co w każdym śmietniku mamy segregować a czego nie segregować, czego nie umieszczać a co umieszczać, jest uzależnione od decyzji RIO, bo ja tak naprawdę nie widzę niczego oprócz ewentualnego numeru uchwały, który – nie wiem – mógłby być przyjęty inny numer i z inną datą oczywiście, to tylko w tym zakresie. Natomiast, jeśli Państwo przygotowywaliście już stosowne dokumenty 30 listopada i mówiliście nam, że jesteście gotowi na wdrożenie uchwały w życie od 1 stycznia a tymczasem okazuje się, że nie jesteście przygotowani na wdrożenie uchwały od 1 lutego. To jest jedna kwestia. Nie zgodzę się również z Panem Prezydentem w kwestii tego, że to teraz mieszkaniec ma dzwonić, nie wiem, do miasta, do SUEZ-u. Może Państwo podajcie jakiś numer zaufanej infolinii do kogo ma dzwonić, żeby mu dostarczono worki do segregacji odpadów. To jest trochę śmieszne, że teraz mieszkaniec ma wydzwaniać nie wiadomo do kogo i będzie odsyłany od jednego do drugiego, że poprosi o przysłanie, o przywiezienie mu tych worków do segregacji. To jest po prostu niedopuszczalne. To na Państwu ciąży obowiązek, czy na firmie, która odbiera odpady w Państwa imieniu, w imieniu operatora, który dokonał wyboru w trakcie przetargu na obsługę odbioru nieczystości w mieście Płocku a nie teraz my mamy jako… Ja mam pytanie od mieszkańców co mają w tej sytuacji zrobić i do kogo się zwrócić i to oni mają szukać kontaktu? To jest trochę dziwne. Poza tym firma, która odbiera odpady doskonale wie, gdzie są śmieci odbierane w sposób segregowany, gdzie są w sposób niesegregowany z zabudowy jednorodzinnej i w związku z tym nie było problemem. Dla mnie to jest, tak naprawdę, działanie na szkodę firmy, która zamiast przyjechać, przy okazji odbioru śmieci mogłaby zostawić worki, a teraz dodatkowo będzie dojeżdżać drugi raz po to, żeby tylko dojechać z tym workiem. To jest po prostu nieprzemyślane totalnie. Czyli w takim razie wynika, że Państwo się nie skomunikowaliście do końca chyba z firmą, która odbiera te nieczystości, która powinna we właściwy sposób dostarczyć worki do obioru. Natomiast to co Pan powiedział, że po naszej rozmowie Państwo podjęliście decyzję o tym, że nie będzie pobierana od mieszkańca opłata dodatkowa za worki, czy za pojemniki, że to nie mieszkaniec będzie musiał się zaopatrzyć, to nieprawda, bo Państwo nam na ostatniej sesji powiedzieliście, że po rozmowie ze spółdzielniami, z mieszkańcami zdecydowaliście o tym, że jednak ten koszt zostanie przeniesiony na urząd miasta, czy na tą opłatę, która będzie wnoszona na wszystkich nas, bo to na sesji właśnie Państwo tłumaczyliście wtedy radnym 30 listopada, że nie może być ta opłata, ponieważ ustawa nie przewiduje takiej możliwości, żeby ten koszt przerzucić na Urząd Miasta Płocka, czy na samorząd, tylko i wyłącznie, że powinien to być koszt, który będzie wliczony w opłatę dla każdego z mieszkańców, którzy będą podlegali tej opłacie. W związku z tym nie do końca się mogę zgodzić z tym. Proszę jeszcze raz ustosunkować à propos wspólnot mieszkaniowych i ustawienia tych altanek śmietnikowych, gdzie do tej pory ich nie mają i dlaczego spółka MZGM, czy inne spółki, które administrują te zasoby i pobierają za to opłaty nie uczestniczą w tym procesie i nie pomagają tym osobom. I proszę skomunikować się w takim razie ze spółką SUEZ co powinna zrobić i jak powinna jak najszybciej albo, nie wiem, okres jakiś przejściowy Państwo dostosujcie, że do następnego odbioru tych nieczystości firma SUEZ dostarczy worki do segregacji a teraz będą po prostu ponosili przez ten okres czasu koszt związany z niesegregowanymi śmieciami i odbiorem ich przy następnym odbiorze pojemników. Bo w moim przekonaniu to jest trochę dziwne tłumaczenie z Państwa strony.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ponownie Pan Prezydent Piotr Dyśkiewicz.”
	Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja chciałem zapewnić Panią Przewodniczącą, że mamy bardzo dobry kontakt z firmą odbierającą nasze odpady i mamy potwierdzenie tego, że worki zostaną dostarczone. Mówiąc o tym, że dostajemy sygnały, czy też mieszkańcy mogą się w tej sprawie do nas odzywać, jest to naturalna kwestia. Jest również na ulotkach podany numer telefonu, gdzie wszelkie takie… (niezrozumiały głos z sali)… gdzie wszelkie takie zgłoszenia można do nas również podać. Proszę Pani, numer telefonu pod którym załatwiane są wszystkie kwestie związane z odbiorem nieczystości on się nie zmienił od 2013 roku. A, jak Pani dobrze pamięta, segregacja została wprowadzona w tym roku i jeżeli cokolwiek się dzieje to nie jest to jakaś trudność, żeby wejść na stronę internetową i taki numer po prostu sprawdzić i zadzwonić. Niemniej mamy zapewnienie z firmy SUEZ, że worki zostaną dostarczone. Być może była jakaś sytuacja, że gdzieś ten worek nie dotarł, ale to nie znaczy, że wszędzie występuje na terenie całego miasta taka tendencja. I to jest raczej mylące, jeżeli Pani chce wywołać taki efekt. Jeżeli chodzi o te koszty, które były przedstawiane przez firmę Refunda na akcję edukacyjną, to ona nie dotyczy, te pieniądze nie są tylko przeznaczone tylko i wyłącznie na wydanie ulotek, ale również na prowadzone przez Wydział Kształtowania Środowiska inne działania edukacyjne w tym zakresie. Natomiast nie wiem jeszcze jakie było pytanie odnośnie… (niezrozumiałe głosy z sali) To Pan Skarbnik dalej, bardzo proszę.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan Skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę.”
	Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Z tego co mi wiadomo to spółka MZGM, czy też inne spółki, bez względu na to, czy to są prywatne, czy miejskie, czy ktokolwiek ma podpisaną umowę ze wspólnotami w zakresie tych umów jest obsługa administracyjna, natomiast nie ma nic wspólnego z budową altanek. To jest zakres zarządu wspólnoty. Nic mi nie wiadomo o takich zapisach. Jeżeli się mylę, to bardzo proszę o poprawkę zarządu, który tutaj siedzi.”
	Pan Krzysztof Krakowski Sekretarz Miasta Płocka powiedział: „Ja jeszcze chciałem skorzystać. Szanowna Pani Przewodnicząca, jeżeli chodzi o kwestie uzyskania informacji na temat tego co się dzieje w mieście infolinia od trzech lat działa. 24 kierunkowy, 364-55-55. I z tego co wiem to generalnie mieszkańcy Płocka potrafią się posługiwać telefonami. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Ponownie Pan Prezydent Piotr Dyśkiewicz, proszę.”
	Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Tak, ja jeszcze tylko jedno zdanie wyjaśniające. Otóż mówiliśmy o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki. Ja chciałem jeszcze raz tutaj jasno i wyraźnie jakby, żeby zostało to wyartykułowane – to jest obowiązek właściciela nieruchomości. My jako gmina możemy przejąć ten obowiązek i on został przez nas przyjęty, ale to nie jest obligo. I nigdy nic takiego nie mówiliśmy, że gmina nie może przyjąć takiego obowiązku. A teraz bardzo proszę, żeby Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Prezesowi Kochanowiczowi.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosimy bardzo Panie Prezesie. Zapraszamy do mównicy.”
	Pan Arkadiusz Kochanowicz Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. powiedział: „Witam Państwa bardzo serdecznie! Chciałem udzielić informacji, ponieważ ta informacja, że my nie pomagamy nie jest taką prawdą, jak Pani tutaj mówi, bo ze wszystkimi wspólnotami, którymi spółka administruje, mamy 134 wspólnoty na terenie miasta Płocka. Są to wspólnoty indywidualne, ale też wspólnoty z udziałem, gdzie mieszkają mieszkańcy, którzy są najemcami lokali gminnych i z każdą wspólnota wiąże nas indywidualna umowa na zasadzie takiej umowy rynkowej i wszelkie sprawy związane z inwestycjami, które są prowadzone na rzecz wspólnot wynikają z tej umowy. Jest zakres dokładny, który mówi co my mamy dla wspólnoty robić i za jakie tam pieniądze. Natomiast sprawy związane z altanami są indywidualną sprawą każdej wspólnoty, ponieważ zarząd decyduje, gdzie ta altana ma być ustanowiona, jeżeli są stare altany, które już się na terenie miasta Płocka i są dzierżawione, bo grunt najczęściej był tak przypisany do budynku, że jak powstawały wspólnoty i powstawały, jak gdyby wyłączały się wspólnoty z budynków, które stanowiły własność gminy, to budynki były wydzielane po obrysie budynku, natomiast tereny na których stały często altany znajdowały się na terenie gminnym i wspólnoty dzierżawią. Tak że spółka tutaj nic nie ma do tego, ponieważ jest to teren umowy między Gminą Miasto Płock a wspólnotą i wspólnoty te, które chcą dzierżawić tereny pod altany są dzierżawione. Teraz prowadzimy rozmowy. Ulotki te, które żeśmy dostali żeśmy dostarczyli. Administratorzy na rejonach obsługi mieszkańców spotykają się ze wspólnotami, rozmawiają. Wiadomo, że to są sprawy dyskusyjne, ponieważ jedna wspólnota chce altany murowanej, druga wspólnota chce altany jakiejś takiej w postaci, tak jak Pani powiedziała, siatki, czy ogrodzonej jakąś blachą. Jeszcze są wspólnoty, które w ogóle nie chcą żadnych altan, tylko chciałyby, żeby te pojemniki stały bezpośrednio gdzieś w jakiejś tam odległości. Teraz znowu jeszcze tutaj pojawia się prawo budowlane, które mówi o odległościach, które powinny być zachowane, bo taka altana śmietnikowa powinna stać w odległości dziesięciu metrów od budynku. Okazuje się, że powierzchnie, które są wokół tych bloków, nie spełniają tych wymogów. Jest wiele różnych problemów, ale na bieżąco te problemy są… rozmawiamy ze wspólnotami, z zarządami i być może na te 134 wspólnoty, którymi administrujemy, kilka wspólnot jest gdzie te problemy są, ale myślę że one będą na bieżąco rozwiązywane. Tak że tak ta sytuacja się przedstawia. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo Panie Prezesie. Gdyby były jakieś pytania jeszcze do Pana ewentualnie, to poprosimy Pana raz jeszcze. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Czy z Panów Prezydentów ktoś chciałby jeszcze coś dopowiedzieć? Również nie widzę. Zatem przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kolejny punkt 10 – projekt uchwały na druku nr 306 w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę-Miasto Płock. Pan Radny Adam Modliborski zgłosił się w tym punkcie. Proszę bardzo.”
	Pan Radny Adam Modliborski powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Radni! Panie Prezydencie! Od początku tej kadencji pisałem interpelacje, aby do Płocka zaprosić kolejne rodziny repatriantów. Bardzo dziękuję za przygotowanie tej uchwały dzięki której będziemy mogli przyjąć w najbliższym czasie kolejną rodzinę naszych rodaków, którzy czekają na powrót do ojczyzny. Poza naszymi granicami żyje wiele osób polskiego pochodzenia wobec których nasze państwo ma moralne zobowiązanie stworzenia godnych warunków do powrotu i osiedlania się w kraju z którego przodkowie zostali niesłusznie wysiedleni. Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu państwa uważam, że jako samorząd płocki powinniśmy co roku sprowadzać chociaż jedną rodzinę, o co bardzo proszę. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski. Proszę bardzo Panie Prezydencie.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja również bardzo dziękuję za ten głos Panie Radny. To pokazuje, że rzeczywiście staramy się tutaj wsłuchiwać także w głos wszystkich radnych, nie tylko jednej opcji, tylko właściwie wszystkich, bo tu sądzę, że jesteśmy jednomyślni. Już kilka lat temu jedna rodzina, teraz jestem przekonany, że skutecznie uda nam się sprowadzić kolejną rodzinę i będziemy starali się w miarę naszych możliwości, korzystając z pomocy państwa, właśnie tego rodzaju działania prowadzić również w przyszłości o czym mogę zapewnić. Jeszcze raz dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panie Prezydencie. Przechodzimy do kolejnego punktu.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 11 – projekt uchwały na druku nr 307 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie-Miasto Płock oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami. Tutaj jest mała autopoprawka stylistyczna. Wszyscy Państwo Radni ją otrzymali. Pan Sekretarz Tomasz Kominek, proszę bardzo.”
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Radni! Drodzy Mieszkańcy Płocka! Poniekąd moje wystąpienie jest kontynuacją oczywiście dzisiejszych punktów, które dotyczą całej polityki gospodarowania odpadami komunalnymi, ale jest również kontynuacją tego tematu z poprzedniej sesji i z sesji listopadowej. I pozwólcie Państwo, że to stanowisko, które odczytam w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego – Porozumienia Społecznego, płockiego klubu radnych, będzie dotyczyło również nieco szerszego podejścia. Szanowni Państwo! Rada Miasta Płocka wielokrotnie już w okresie funkcjonowania płockiego samorządu podejmowała uchwały intencyjne, czy jak kto woli – stanowiska rady, dotyczące oczywiście bardzo ważnych dla mieszkańców Płocka tematów. Niezależnie od kadencji bardzo często – tak jest i tym razem w naszej ocenie – stanowiska te nie mają charakteru politycznego, tylko i wyłącznie charakter merytoryczny. Warto podkreślić fakt, iż nierzadko pełniąc mandat radnego stajemy w obliczu podjęcia bardzo odpowiedzialnych, czasami niepopularnych i bardzo trudnych decyzji dotyczących unormowania konkretnego obszaru związanego oczywiście z miastem, w tym przypadku z Płockiem. Przypominamy sobie ciężkie chwile podczas głosowania nad wprowadzeniem chociażby płatnej strefy parkowania, bo pamiętamy jakie wtedy towarzyszyły nam wszystkim mieszkańcom emocje, czy emocje przy uchwale, której celem była likwidacja płockich gimnazjów. I ostatnio, czego efekty mamy również na dzisiejszej sesji, uchwała dotycząca, czy uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Szereg oczywiście tych działań wynika z wprowadzenia przepisów prawa na szczeblu ustawowym przez polski parlament i chciałbym, żeby to po raz kolejny wybrzmiało na dzisiejszej sesji, że bardzo często te niepopularne decyzje, te trudne decyzje wynikają - jeszcze raz to powtórzę - z wprowadzenia przepisów prawa na szczeblu ustawowym przez polski parlament, czy rząd. W naszej ocenie bardzo często zapisy projektów ustaw nie są odpowiednio konsultowane z przedstawicielami różnego szczebla samorządu, między innymi z nami. Poza tym bardzo często są nieodpowiednio konsultowane, czy niewystarczająco konsultowane z podmiotami, które jakby bezpośrednio są zaangażowane w daną politykę, czy w dany obszar. W konsekwencji zamiast reformować dany system zdarza się tak, że deformują określoną jego część i stawiają w złym świetle kogo? - samorządowców. Takiego stanu rzeczy ostatnio doświadczaliśmy w dwóch obszarach – wspomnianej wcześniej zmiany w oświacie, bo proszę sobie przypomnieć jak to jest à propos tej oświaty. Oczywiście my samorząd Płocka poradziliśmy sobie między innymi dlatego, że mamy odpowiedni budżet. Niestety inne samorządy, a wcześniej one sygnalizowały ten stan rzeczy, nie poradziły sobie, czy są w trakcie nieradzenia z tym obszarem i nie dalej jak kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od Płocka są poważne problemy ze spięciem budżetu przez wprowadzenie pewnych zmian właśnie w oświacie. Wracając do obszaru gospodarki odpadami w stosunku do którego Rada Miasta Płocka przyjmuje dziś stanowisko niewykluczone i niewątpliwie chyba wszyscy z tym się zgadzamy, że jesteśmy świadkami rewolucyjnego czasu. Próbujemy wspólnie dokonać przesunięcia w myśleniu mieszkańców o tym jak mają postrzegać gospodarkę odpadami. Żeby jednak to było możliwe, a w niedalekiej przyszłości mieszkańcy i samorządy poradzili sobie, należy podjąć totalną współpracę i totalne wsłuchanie się w głos wszystkich, to znaczy zarówno mieszkańców, jak i samorządów. Tylko tak z poziomu parlamentarnego moim zdaniem, naszym zdaniem, możliwe będzie kreowanie dobrych rozwiązań ustawowych. Takiego podejścia w mojej ocenie, czy w naszej ocenie, na dziś trochę brakuje z poziomu centralnego. Rząd dokonując zmian w legislacji dotyczącej odpadów popełnił szereg niedociągnięć, nie chcę powiedzieć błędów. Wprowadzając przed rokiem zmiany do polityki gospodarowania odpadami nie podjął – jeszcze raz chciałbym, żeby to wybrzmiało – rozmów z przedstawicielami samorządów, którzy sygnalizowali w pewien sposób swoje problemy i swoje podejście. Brak było również gestów wsłuchania się w głos podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie odpadów komunalnych. Nikt nie próbował dostosować obowiązujących przepisów do realiów, podkreślam, do realiów rynku gospodarowania odpadami. W efekcie chyba nie mamy wątpliwości, że w samorządach zapanował w tym obszarze chaos i nie mówię tu tylko o samorządzie Płocka, czy mieszkańcach, czy pewnego rodzaju myśleniu, ale chodzi mi o wszystkie samorządy, które zostały zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich uchwał, a jeżeli tego nie zrobiły to w najbliższych miesiącach to zrobią. Statystyczny płocczanin ma dzisiaj problem z czynnością, która dotychczas była dla niego banalnie prosta, mianowicie z wyrzucaniem śmieci. System stworzony dziś generuje niezliczone wątpliwości, między innymi u nas. Ostatnio wsłuchując się w głos płocczan potwierdzam pewne wątpliwości, które sam zasłyszałem nie dalej jak w piątek. Jak bowiem dziś wytłumaczyć 80-letniej - dla przykładu – płocczance, czy 12-letniemu płocczaninowi, że szklanka to nie szkło, jak ją przekonać, tę osobę, że paragon to nie papier i jak podejść do tematu na przykład, że resztka kurczaka nie jest odpadem bio? Jak przekonać podmioty odpowiedzialne za składowanie odpadów, żeby odbierały zmieszane różnej jakości gatunki papieru i wytłumaczyć to tym, że przeciętny mieszkaniec miasta nie jest przyzwyczajony na dziś, nie jesteśmy przyzwyczajeni na dziś do ich rozróżniania. To, Szanowni Państwo, nie zmieni się w ciągu miesiąca, czy nawet roku, w naszej ocenie. Jak przekonać dziś przedsiębiorcę, który skupuje odpady, że ma odebrać szkło opakowaniowe zanieczyszczone fragmentami szyby czy lustra? On bowiem podchodzi do sprawy czysto biznesowo i nie jest w stanie zaakceptować tłumaczenia się nawykami społecznymi, które przez wiele lat wspólnie wszyscy wypracowaliśmy. Z takimi absurdami mamy do czynienia w całej Polsce. To nie tylko Płock będzie się mierzył z niezadowoleniem mieszkańców, którzy dostają, czy dostaną karę za złą segregację, czy grymaszącymi na jakość odpadów przedsiębiorcami zajmującymi się przetwórstwem, czy recyklingiem śmieci. W naszej opinii działania na szczeblu centralnym są nakierowane na doraźne radzenie sobie ze skutkami problemu, jednak nie przeciwdziałają jego występowaniu. W bardzo ograniczony sposób, jeżeli w ogóle, stymulują przedsiębiorców do ograniczania ilości produktów odpadowych. Na poziomie centralnym nie widać rozwiązań, które za pomocą opłat producenckich w efektywny sposób nakładałyby na firmy odpowiedzialność za to w co i w jakich ilościach pakują à propos swoich produktów. Tylko zróżnicowanie opłat producenckich pozwoli nagradzać firmy, które produkują mało śmieci i karać te, które produkują je ponad potrzeby. Tylko wtedy mieszkańcy będą mogli płacić mniej za śmieci, jeżeli koszty odbioru i przetwarzania odpadów pokryją częściowo ci, którzy w naszej ocenie są nieodpowiedzialnymi producentami. Brak jednak efektywnych rozwiązań w tym zakresie jest na dziś, bo tak zupełnie po chłopsku – no jak to jest możliwe, że ja idąc, czy każdy mieszkaniec idąc do przeciętnego sklepu, dyskontu, jest w stanie kupić sześć plasterków szynki opakowane w osiemnaście plasterków różnego rodzaju folii? To nie tylko my za to odpowiadamy, ale może przede wszystkim ci, którzy w taki sposób zachęcają nas do tego zakupu i w taki sposób produkują cały asortyment sprzedaży. W naszej ocenie wszystko to ma swój początek w postawie rządowej wyrażającej przekonanie o własnej nieomylności. Zabrakło nam wsłuchania się w głos mieszkańców i przedstawicieli samorządów oraz prywatnych przedsiębiorców. Zabrakło po prostu pragmatyzmu i rzeczowego uwzględnienia tego jak wyglądają realia tu na dole, tu wśród mieszkańców, w których my wszyscy funkcjonujemy, ale też funkcjonują małe gminy i te większe, między innymi Płock. Pragniemy w związku z tym przyłączyć się do tego apelu i z pełną odpowiedzialnością zagłosować za wystosowaniem tego apelu do ludzi, którzy na szczeblu centralnym odpowiadają za legislatywę, o to, aby częściej podejmowali dialog z ludźmi bezpośrednio zainteresowanymi taką a nie inną materią nad którą się właśnie w parlamencie pracuje. Tylko to pozwoli nam w przyszłości uniknąć takich sytuacji i takiego chaosu, który dziś funkcjonuje w samorządzie z odpadami komunalnymi, a wcześniej funkcjonował z oświatą. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Już jest zgłoszenie, widzę. Proszę bardzo, Pani Radna Wioletta Kulpa.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy Pan Radny Kominek oczywiście w swoim wystąpieniu na początku powiedział, że nie chodzi mu o wydźwięk polityczny, ale właśnie on taki był. Ale nie o tym mowa, Panie Radny. Jak już się Pan przygotowuje do wystąpień publicznych w tym zakresie, to proszę się przygotowywać dobrze i zgodnie z faktami a nie wprowadzać wszystkich w błąd. Myślę tu o braku konsultacji ustawy śmieciowej, o której Pan wspomina, z samorządami i tu jest Pan w błędzie, ponieważ weszłam… Wystarczy w internet wejść, Panie Radny, wygooglować sobie. 9 lipca 2019 roku ukazał się taki artykuł w Serwisie Samorządowym PAP, iż ustawa była konsultowana ze Związkiem Miast Polskich i jest oczywiście krytykowana w pewnych zakresach, ale nie tych o których Pan mówi, tylko na przykład w tym, że związek zaapelował o podwyższenie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych i letniskowych. W świetle opinii Związku Miasta Polskich te opłaty są zbyt niskie i o tym też rozmawialiśmy, bo w zasadzie w tym zakresie również była ta pierwsza uchwała uchylona przez RIO i te opłaty dla nieruchomości niezabudowanych rzeczywiście zostały zmienione uchwałą 30 grudnia, którą przyjmowaliśmy. Czyli jeśli Pan uważa, że uchwała… ustawa nie była konsultowana z samorządami, to Pan po prostu powiedział nieprawdę - mówiąc delikatnie - w swoim wystąpieniu, bo była konsultowana. I jeszcze Panu powiem, że dokładnie w tym artykule jest napisane, że konsultacje tej uchwały trwały około roku. Więc mówi Pan nieprawdziwe informacje, powiela je publicznie i utwierdza w przekonaniu, że jest to prawda a jest to nieprawda, zwykła kampania polityczna. Natomiast, jeśli chodzi o tą Pana propozycję à propos – skierowaną oczywiście do rządu – w kontekście przerzucania tej opłaty na producentów, to proszę mieć świadomość, Szanowny Panie, który również reprezentuje Pan jako PSL pewien elektorat osób, które niekoniecznie są osobami o wysokim… majętnymi, posiadającymi wysokie wynagrodzenia, że to spowoduje, że te produkty, które będą kupować w sklepach, u producentów, w innych źródłach, będą dużo wyższe, ponieważ producenci wówczas przerzucą dużą część kosztów związanych z odbiorem nieczystości na produkt końcowy, który będzie do zakupu przez potencjalnego konsumenta. Też proszę wziąć to pod uwagę jakie to może mieć konsekwencje w przyszłości dla wszystkich mieszkańców w kontekście przerzucenia tych opłat. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ad vocem Pan Radny Tomasz Kominek, proszę.”
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Drodzy Płocczanie! Nie ma takiej potrzeby w tym przypadku, żeby wystąpienie moje bądź moich kolegów miało jakikolwiek charakter polityczny. W naszej ocenie to o czym powiedzieliśmy i o tym, że nie słucha się samorządowców to jest fakt, bo proszę Pani Przewodnicząca porozmawiać w terenie z samorządowcami à propos tylko i wyłącznie tych dwóch ustaw, które wymieniłem – ustawy związanej z oświatą i ustawy z odpadami komunalnymi, a dowie się Pani i wszyscy możemy się dowiedzieć, że małe gminy nie są w stanie sobie poradzić w niedalekiej przyszłości z tymi dwoma obszarami. Dochodzi do likwidacji szkół, dochodzi do zwolnień nauczycieli, dochodzi do tego, że nadwyżka wypracowana przez małe gminy przeznaczana jest właśnie na to, że ktoś wcześniej nie chciał wsłuchać się w głos samorządowców. To jest pierwsza rzecz. Więc ja nie mówiłem nieprawdy tylko byłem głosem samorządowców i samorządów, które nie zgadzają się z taką polityką odnośnie tych dwóch obszarów. Natomiast druga sprawa, nie patrząc na pokolenie prawie 40-latków, czy 60-latków, natomiast patrzę na pokolenie dziś tych, którzy chodzą do przedszkoli, do szkół i jeżeli my wspólnie, czy ci, którzy kreują legislację w tym kraju, nie podejmą kroków na poziomie odpowiedzialności producenckiej za odpady komunalne nie ma mowy, żebyśmy my jako społeczeństwo w przyszłości poradzili sobie z odpadami komunalnymi. I nie zgadzam się z teorią taką, że produkowanie danego asortymentu będzie droższe, jeżeli pozbawimy go dwudziestu opakowań a zapakujemy po prostu w jedno, bo w mojej ocenie – i nie tylko w mojej – to produkowanie dwudziestu opakowań a nie jednego służy tylko i wyłącznie chwytom marketingowym oraz takiemu przekazywaniu PR-owskiego podejścia tych firm. Bo jak ja lubię takie mleczko pokryte czekoladą, które zwie się ptasim mleczkiem, to dziś, żeby go zjeść to muszę odpakować jedno pudełko, ściągnąć jedną folię, zjeść całe pudełko, odłożyć folię, odpakować folię z kolejnego pudełka, zjeść, zapakować, odpakować kolejne pudełko. I po co to komu służy? I ktoś mi może powiedzieć, że to będzie droższe, jeżeli będzie opakowane w jedno pudełko? Absolutne się z takim podejściem nie zgadzam. I wiem naprawdę jedno, że ta edukacja tego pokolenia przyszłego, które będzie bytowało jako dorosłe pokolenie, jest kluczowa, kluczowa. I to co powiedziałem w tym przemówieniu naszego klubu my sobie nie poradzimy na dziś, my nie przekonamy przez pierwszy rok funkcjonowania tego systemu wszystkich, tylko naprawdę musimy wspólnie pracować. Ja nie zarzucałem żadnemu rządowi podejścia niemerytorycznego, bo mogę powiedzieć to samo o poprzednich rządach, że mało było konsultacji z samorządem, mało było konsultacji z nauczycielami i tak dalej, i tak dalej, natomiast na Boga zwracam się z taką prośbą o zrozumienie tego stanowiska, bo sytuacja jest poważna a kwestia jest taka, że dopóki producenci nie wezmą się za ten obszar to zwykli mieszkańcy sobie z tym nie poradzą. Dziękuję i obiecuję, że już w tej materii głosu nie będą zabierał.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan Prezydent Piotr Dyśkiewicz proszę.”
	Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, impulsem do przygotowania projektu tej uchwały były czy też są cały czas uchwały, które spływają do nas intencyjne właśnie tego typu z różnych gmin, gmin z całego Mazowsza, ale nie tylko Mazowsza. Widać już dzisiaj, że rzeczywiście robi to się problem, który dotyka właściwie całego kraju i większości samorządów. Ja sobie przypominam jak w listopadzie i w grudniu rozmawialiśmy na temat miast i stawek w poszczególnych miastach, które to miasta miały znacznie niższe stawki niż nasze. Co się okazuje? – otóż te miasta, te gminy są zmuszone w tej chwili do tego, żeby dostosowywać te stawki i one są podnoszone. I okazuje się, że miasta, które miały bardzo niskie stawki, nagle objawia nam się cały mechanizm polegający na tym, że jednak polegało to na wysokości dopłat z budżetu miasta do całego systemu. Ten problem istnieje i dzisiaj wszyscy samorządowcy w całym kraju mówią o tym, że należałoby przygotować od początku nową ustawę, która w sposób rzeczowy i uporządkowany odnosiłaby się do regulacji systemu gospodarowania odpadami, w tym odbioru i właśnie tego etapu zagospodarowania. Jeżeli chodzi o wspomniane przez Panią Przewodnicząca konsultacje one rzeczywiście się odbyły tylko co z tego, że uwagi, które były wznoszone nie zostały w ogóle wzięte pod uwagę. Oczywiście Związek Miasta Polskich takie uwagi wnosił. Między innymi również Związek Gmin Wiejskich. A jednym z kluczowych takich wniosków w Związku Gmin Wiejskich była właśnie sytuacja, która powoli zaczyna dotykać nas wszystkich. Otóż w tej chwili mamy sytuację, gdzie gminy określają zasady segregacji w swoich regulaminach, a postulat związku gmin był taki, żeby były to sztywne zasady, które będą określane w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska bądź teraz Ministerstwa Klimatu. Nie było odniesienia do tej uwagi. Została ona nieujęta i mamy taką sytuację jaką mamy, że w poszczególnych gminach segregacja, czy zasady segregacji mogą się różnić. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące opłaty producenckiej i systemu kaucyjnego to nie jest tak, Pani Radna, że to musi być przerzucone na konsumentów. To ma między innymi zmusić do tego, żeby w racjonalny sposób te produkty, które są produkowane, były pakowane i tak się dzieje na całym świecie, to jest sprawdzone i tutaj nie ma w ogóle nad czym dyskutować. Ja na koniec chciałbym powiedzieć, że ostatnio czytając różne artykuły i publikacje na temat problemów związanych z zagospodarowaniem przeczytałem takie zdanie, że segregowanie śmieci stało się bardziej skomplikowane niż mechanika kwantowa i być może to jest teza, która jest dużo przesadzona, ale coś w tym jest. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I ponownie Pani Radna Wioletta Kulpa.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy ja proszę tylko, żeby Pan Radny Tomek Kominek nie wycofywał się rakiem z wypowiedzi, które wcześniej zwerbalizował, czyli chodzi o to, że nie było konsultowane. Ja tylko do tego się odnosiłam, nie do dwudziestu opakowań do których Pan tak nawiązuje. Jak Pan chce ja mogę Panu na przyszłą sesję zakupić ptasie mleczko niezapakowane w dwadzieścia opakowań tylko w jedno. Postaram się takie znaleźć, jeśli Pan tak bardzo chce. Natomiast w moim przekonaniu Państwo chcecie teraz zrzucić całą odpowiedzialność za pięć dwunasta, tak naprawdę, bo wszystko weszło w życie. Jak czytałam rok czasu trwały – tytuł artykułu – rok czasu trwały burzliwe konsultacje, czyli z lipca 2019 roku i wcześniej jakby. To nie jest coś, co nas zaskoczyło, Drodzy Państwo, to nie jest coś co nam spadło jak grom z jasnego nieba i teraz nie potrafimy sobie z tym… Mało tego tego, wszystkie samorządy w Polsce nagle sobie nie potrafią z tym poradzić, bo tak nie jest. Dyrektywa unijna weszła w 2013 roku i od tego czasu wiedzieliśmy, że ciąży nad nami niestety ta odpowiedzialność, że za kilka lat będziemy musieli dostosować system zbierania odpadów komunalnych w taki a nie inny sposób. A to czy, Szanowny Panie, to czy mieszkaniec będzie miał problem zbitej szklanki, czy wrzucić ją do szkła, czy do odpadów zmieszanych, to niech mi Pan wierzy, proszę wierzyć w inteligencję naszych mieszkańców, oni naprawdę sobie poradzą z tym problemem. To nie jest aż tak strasznie drastyczny problem, który należy tu artykułować. Wydaje mi się, że na przykład z powodu tego, że firma nasza nie odbiera chociażby zużytych baterii ze szkół i tam się wylewają śmietniki ze zużytymi bateriami w szkołach. Proszę temu się bardziej przyjrzeć niż temu, czy mieszkaniec będzie miał problem gdzie umieścić dany odpad. Jeśli przeprowadzimy właściwą komunikację, edukację to zapewniam Pana wierzę w mieszkańców, dadzą sobie z tym radę. Nie sądzę, żeby to był jakiś problem. Natomiast uwierzcie Państwo, że nie wszyscy się zgadzają z pewnymi przepisami, które wchodzą w życie odgórnie – myślę o przepisach unijnych - ale to właśnie rząd Polski, jak widzę ostatnio, jest za to z każdej strony bity, że cokolwiek jest źle robione w państwie polskim, ale niestety narzuca nam Unia Europejska dostosowanie się do pewnych przepisów. I siłą rzeczy nie wymyśliliśmy sobie tego sami, nie wymyślił sobie to, nie wiem, Premier Morawiecki, czy Pan Prezydent Duda, tylko gdzieś to jest wynikiem wcześniejszych przyjętych decyzji i zarówno rządu wcześniejszego, jak i tego co wynikało z przepisów Unii Europejskiej. I nie jest to coś co nas zaskoczyło, jeszcze raz powtarzam, tylko starajmy się spokojnie merytorycznie o tym rozmawiać a nie ściśle politycznie albo uderzając w rząd, albo uderzając w partię, która akurat w tej chwili rządzi, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Widzę, że wracamy do słodkiej tradycji. Przypomnę Państwu, że w poprzedniej kadencji radni wręczali sobie snickersy, teraz widzę, że przechodzimy na ptasie mleczko. Może to też chociaż jakieś takie rozładowanie atmosfery. Dwa zdania od siebie, Szanowni Państwo, teraz już na poważnie. Śmieci nie mają barw politycznych. To jest problem nas wszystkich bez względu na to jakie ugrupowania reprezentujemy. Jest to problem wszystkich samorządów bez względu na to kto rządzi w samorządach. Jest to problem każdego kolejnego rządu, który w Polsce rządził, rządzi i będzie rządził. Jest to nasza wspólna sprawa i chyba nie ma dużego sensu, żebyśmy robili z tego większą politykę niż to jest. Jesteśmy w pewnym systemie, w pewnym punkcie rozwoju cywilizacji i albo zaczniemy panować nad tym jak negatywnie wpływamy na środowisko albo doprowadzimy do dramatu o którym coraz bardziej ekolodzy zaczynają publicznie głośno mówić. Raz jeszcze Pan Prezydent Piotr Dyśkiewicz, proszę bardzo.”
	Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Jeszcze jedno zdanie na temat tych konsultacji. Pani Radna powiedziała, że ten projekt był przygotowywany, ale ten projekt miał kilka odsłon i on się zmieniał w międzyczasie. Dla wszystkich samorządowców ostateczny kształt tej nowelizacji był zaskoczeniem, dlatego że oczywiście były prowadzone konsultacje, była szeroka dyskusja na temat tego, żeby ująć proponowane zmiany po czym okazało się, że te zmiany nie zostały ujęte. Jeszcze jedno zdanie na temat przepisów unijnych. Oczywiście Unia Europejska narzuca nam pewne przepisy, ale trzeba tutaj powiedzieć wprost, że pewne rzeczy, które zostają narzucone, są w gestii rządu i to nie jest tak, że wszystko literalnie jest narzucone przez Unię Europejską. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Ogłaszam 15-minutową przerwę w obradach, jeśli chodzi o przemyślenie tych wniosków.”
	Przerwa w obradach od godz.11.33. Obrady zostały wznowione o godz.11.48.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, wznawiamy obrady po przerwie. Przed nami etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Będziemy, Szanowni Państwo, po kolei głosować uchwały tak jak zawsze według kolejności, którą mamy w porządku obrad. Będę czytał tylko i wyłącznie numery punktów i numery druków. Gdy dojdziemy do punktu, gdzie jest wniosek, proszę Komisję Uchwał i Wniosków o zasygnalizowanie i w pierwszej kolejności oczywiście przegłosujemy wniosek. Czy jesteście Państwo gotowi? Widzę, że chyba tak. Zatem, Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania.”
	UCHWAŁA NR 290/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 291/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 292/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 4 i tutaj mamy wniosek, jak pamiętam. Proszę raz jeszcze Komisję Uchwał i Wniosków może o odczytanie. Życzycie sobie Państwo odczytanie jeszcze raz? (niezrozumiałe głosy z sali) Nie ma takiej potrzeby, w takim razie poddaję pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek zgłoszony przez Panią Przewodniczącą Wiolettę Kulpę. Proszę o pulpity do głosowania dotyczące wniosku. Proszę Państwa Radnych o stosowne zagłosowanie nad wnioskiem. Proszę o podanie wyników. 10 na tak, 14 przeciw, 1 wstrzymujący. Wniosek został odrzucony. I teraz głosujemy projekt uchwały pomieszczony na druku nr 296 z autopoprawką.”
	
	UCHWAŁA NR 293/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 294/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 251/2 i 256/2 o łącznej powierzchni 7990 mkw, stanowiącej własność Gminy Płock stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 295/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 296/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 297/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz realizacji projektu grantowego pn.: „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 298/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz realizacji projektu grantowego pn.: „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 299/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę-Miasto Płock stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 300/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie-Miasto Płock oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 301/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 302/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
	14. rozpatrzenia petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej nr 13 w Płocku (druk nr 305).
	UCHWAŁA NR 303/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej nr 13 w Płocku stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Państwu za głosowanie. Dobrnęliśmy do końca etapu II.”
	Ad pkt 9
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przed nami punkt 9: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. Prosimy bardzo Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami za okres od 30.12.2019 roku do 30.01.2020 roku.
	Poinformował, że:
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do sprawozdania Pana Prezydenta? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu.”
	Ad pkt 10
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 10: Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Państwu Przewodniczącym za pomoc i współpracę. Czy jakieś pytania do naszych sprawozdań ze strony Państwa Radnych? Nie widzę.”
	Ad pkt 11
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 11: Interpelacje i zapytania radnych. Pani Radna Małgorzata Ogrodnik jako pierwsza, proszę bardzo.”
	Pani Radna Małgorzata Ogrodnik powiedziała: „Moja pierwsza interpelacja będzie związana, chodzi o teren, modernizację terenów znajdujących się na wysokości - ulica Dobrzyńska 23, 25 przy rondzie Grabskich. Dokładnie chodzi tutaj o wjazd. Jezdnie są po prostu w stanie bardzo tragicznym i bym prosiła o interwencję. Druga interpelacja dotyczy remontu ulicy, końcówki ulicy Na Skarpie, o wymianę jezdni. Trzecia interpelacja na prośbę parafian, mojej parafii św. Ducha. Zwracam się z prośbą o doświetlenie, postawienie jednej latarni na wysokości idąc od Norwida tutaj przy garażach. Jak również ponawiam interpelację - utwardzenie terenu przy parkingach ulicy Padlewskiego tutaj, jak również przy Asnyka. Jest okres jesienno-zimowy i niestety jak popada tam deszcz mieszkańcy niestety nie mogą dotrzeć do garaży. Te wszystkie interpelacje będą złożone na piśmie. A, jeszcze jedna mi się przypomniała interpelacja. Interpelacja będzie dotyczyła parkingu na Skarpie 2 i 8. Jest to nowo powstały parking i prosiłabym, jako przewodnicząca uczestniczyłam w rozmowach i niestety jest pewien odcinek niezagospodarowany, żeby on został zagospodarowany. Ja będę jeszcze rozmawiała tutaj z Panem Dyrektorem Niedbałą w tym temacie, ale nie mogłam się jakoś z nim skontaktować, ale bym chciała, żeby to do końca było dopięte. Dziękuję bardzo. Wszystkie te interpelacje będą na piśmie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pani Radna, Pani Przewodnicząca Małgorzata Struzik, proszę.”
	Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „To nie interpelacja, lecz zapytanie do Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, mianowicie - jaka jest aktualna sytuacja tych organizacji pozarządowych, które mają siedzibę w budynku przy ulicy 3 Maja 18? Ponieważ informacja zwrotna ze strony Pana Prezydenta jest nieczytelna, to jest zapytanie oczywiście ze strony stowarzyszeń, bo do mnie wpłynęły takie zapytania, i czy będziemy mieli szansę, żeby ten budynek wyremontować i jaka jest ekspertyza zarówno nadzoru budowlanego, jak i państwowej straży pożarnej, bo takie informacje w mediach się pojawiły, że takie ekspertyzy zostały wykonane i jaka jest aktualna sytuacja, co organizacje pozarządowe w tej materii powinny wiedzieć?”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pan Radny Marek Krysztofiak, proszę.”
	Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Ja również mam zapytanie, z tym że nim je zadam krótki wstęp, żeby problem naświetlić bardziej. Ja niedawno pisałem interpelację w sprawie pracowników administracji i obsługi. Chodziło o wprowadzenie od 1 stycznia płacy minimalnej. Proponowałem, by każdy z pracowników otrzymał wzrost pensji zasadniczej. Tak się nie stało i niestety są problemy, które można było przewidzieć, ponieważ teraz pracownicy ci otrzymali pensje już zgodnie z nową ustawą 2.600, z tym że powstał od razu problem, dlatego że do tych 2.600 wprowadzono również tak zwany dodatek wyrównawczy, żeby osiągnąć, a nawet są placówki gdzie obniża się jednym pracownikom premie po to, by dołożyć innym, by te 2.600 uzyskać. Doszło do spłaszczenia płac, bardzo dużego niezadowolenia części pracowników z tego tytułu, bo wiadomo 2.600 musi być, ale jeżeli to się odbywa kosztem innym, no więc coraz bardziej są spłaszczone płace. Chciałem się dlatego zapytać, Panie Prezydencie, czy już takie informacje dotarły do miasta, czy jest już podjęta jakaś decyzja, czy może za wcześnie na decyzję, ale czy są jakieś plany, by starać się tą sytuację zmonitorować i naprawić to co się dzieje, żeby tych spłaszczonych płac nie było i uprzedzić, że tak powiem, niezadowolenie części pracowników.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pan Radny Leszek Brzeski.”
	Pan Radny Leszek Brzeski powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Ja mam dwie interpelacje. Pierwsza, chodzi mi o – na prośbę mieszkańców – o skuteczne, powtarzam, skuteczne ograniczenie prędkości na ulicy Słonecznej. Tam są w obrębie tej ulicy dwie szkoły i bardzo… Ja już chyba ze dwie, czy trzy interpelacje składałem. Od wielu lat o to proszę. Ale teraz naprawdę bardzo są zaniepokojeni mieszkańcy, ponieważ szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych przejeżdżające samochody rozwijają tak ogromną prędkość, że obawiają się, znaczy obawiamy się, że może dojść do jakiegoś nieszczęścia. Tak że prosiłbym o informację w tej sprawie jak to będzie rozwiązane. Kolejna moja prośba i prośba mieszkańców to jest ograniczenie hałasu ze strzelnicy, tej która jest przy ulicy Norbertańskiej. Chyba trzy lata temu, czy dwa lata temu, zostały wycięte drzewa i krzewy, które były w obrębie przejazdu kolejowego. One naturalnie tłumiły ten hałas. Teraz nie ma tych drzew, bo chyba PKP wycięło i jest ten hałas nie do zniesienia. A druga sprawa – coraz więcej ludzi korzysta z tej strzelnicy i może się zbytnio na tym nie znam, ale mówią, że też jest używania broń gładkolufowa, która dużo więcej hałasu. Tak że tutaj prosiłbym Pana Prezydenta, żeby tą sprawą się też zainteresować. Mieszkańcy proszą o ustalenie spotkania z Panem Prezydentem i chciałbym to nawet dzisiaj może ustalić. Spotkanie na które oczywiście myślę że Pan Prezydent wyrazi zgodę. Ma przyjść również kierownictwo, czy zarząd strzelnicy, żeby wspólnie próbować rozwiązać ten temat. Teraz jeszcze jest zimno. Tak mówią mieszkańcy, że nie otwieramy aż tak bardzo okien, ale jak przyjdzie sezon wiosenny, sezon letni naprawdę ten hałas jest nie do zniesienia. Tak że po radzie miasta chciałbym do Pana jeszcze wstąpić i ustalić termin, kiedy byśmy mogli się spotkać na naszym osiedlu. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pani Radna Daria Domosławska, proszę.”
	Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Państwo Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Ja w imieniu mieszkańców chciałam najpierw złożyć zapytanie. To zapytanie kierują głównie mieszkańcy osiedla Miodowa. Dotyczy ono dokładnie planów mających na celu dalszy rozwój Centralnego Parku Rekreacji. W roku 2019 została zrealizowana część zamierzonych prac, natomiast mieszkańcy zaniepokojeni są brakiem zagwarantowania środków na dalszy rozwój tego parku w roku 2020 i chcieliby poznać dalsze ewentualnie działania, które będą sprzyjały rozwojowi tego Centralnego Parku Rekreacji. I teraz przejdę już do interpelacji. Dwie dotyczą poprawy bezpieczeństwa. Skupię się na razie na pierwszym miejscu - skrzyżowanie ulicy Kleeberga i Sikorskiego. Prośba od kierowców wyjeżdżających głównie z ulicy Kleeberga. Znacznie ograniczona jest tam widoczność. Kierowcy zwrócili uwagę na potrzebę zamontowania lustra drogowego. Druga sprawa to poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Kazimierza Wielkiego na wysokości bloków Kazimierza Wielkiego 34 i 37. Ja ten problem zgłaszam już od kilku lat. Myślę że inwestycja, która niebawem zostanie zrealizowana, a mianowicie utwardzenie terenu pomiędzy blokami Topolowa 15 a Kazimierza Wielkiego 34, zwiększy tam również ruch osób pieszych, więc warto by było zadziałać prewencyjnie i zamontować sygnalizację świetlną, co wydaje mi się, że znacznie poprawi bezpieczeństwo. Kolejna sprawa to nabrzeże wiślane a dokładnie taka propozycja, aby zostały przeprowadzone przeglądy nawierzchni wyremontowanego nabrzeża wiślanego, ponieważ bardzo często dochodzi tam do aktów wandalizmu. Przewracane są stojaki na rowery. Te stojaki nie są zamontowane na stałe i myślę że dobrze, bo można je przewozić w różne miejsca, są one mobilne, natomiast wandale mają takie pomysły – przewracają te stojaki a stojaki z kolei tłuką płyty, które imitują drewno. Kolejna sprawa to przeprowadzenie przeglądu zabawek zamontowanych na nabrzeżu wiślanym i poprawienie barier ochronnych zapobiegających wysypywaniu się nawierzchni placu zabaw. Myślę że jeszcze w ramach takich napraw pogwarancyjnych, gwarancyjnych, będzie można zrealizować naprawy tych rzeczy, o których wspomniałam. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pan Radny Piotr Kubera, proszę.”
	Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Dwie sprawy, Panie Prezydencie. Pierwsza sprawa – stan lasu pomiędzy ulicą Mazowiecką a Żuławską. Mieszkańcy zwracają uwagę na bardzo dużo suchych drzew. Nie wiem, czy jakaś choroba tam jest w tym lesie. Będzie to zagrażało bezpieczeństwu. Tam bardzo dużo ludzi chodzi na spacery. Jest to zresztą w bezpośrednim sąsiedztwie parku linowego - pewnie od maja będzie funkcjonował. W tą zimę jeszcze w tamtym roku naprawdę postęp tej choroby i stanu tego lasu jest fatalny w tej chwili i prośba, żeby zainteresować się tą częścią miasta. I druga – mieszkańcy coraz częściej pytają o wymianę pieców z węglowych na gazowe. I pytanie - czy miasto prowadzi jakąś akcję wymiany, dofinansowania, akcję informacyjną w tym zakresie, czy to należy do jakichś instytucji niezależnych od miasta? Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pani Radna Wioletta Kulpa.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy ja mam w nawiązaniu do tego zapytania, tej interpelacji Pana Radnego Marka Krysztofiaka. W podobnej kwestii pytałam się 31 lipca 2019 roku. Uzyskałam od Państwa odpowiedź. Znów mowa o tym dodatku wyrównawczym, ale że oczywiście wszystkie pensje osiągają poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę. Proszę mi powiedzieć, bo jakby moja treść interpelacji była w tym kontekście, że powinno się wyeliminować w ogóle z obiegu prawnego, czy kadrowego, pojęcie dodatku wyrównawczego. Powinny być tylko te składniki wynagrodzeń, które są przewidziane kodeksem pracy, czyli tak jak płaca zasadnicza, premie, dodatek stażowy i inne składniki, które... czy funkcyjny dodatek, czy specjalny, natomiast powinno się wyeliminować coś takiego jak dodatek wyrównawczy. Czy Państwo planujecie, żeby ten dodatek wyrównawczy utrzymać? Bo słyszałam, że legislacyjnie miało ulec zmianie, że po prostu pracownicy wszyscy mieli mieć tylko pensję zasadniczą, która by osiągała poziom minimalny. Bo często jest tak, na przykład w domach pomocy społecznej miałam doświadczenie z tym, że premie, czy godziny nadliczbowe też wyrównywano do tej pensji zasadniczej, stąd pracownicy nie chcieli pracować w godzinach nadliczbowych, bo w żadnej mierze nie wpływało to wzrost ich wynagrodzeń, bo tylko dobijało do minimalnego poziomu wynagrodzenia. W związku z tym mamy pytanie, czy ten dodatek wyrównawczy będzie wyeliminowany i czy pensja zasadnicza będzie utrzymana jako pensja minimalna, bo wszyscy doskonale wiedzą, że wszystkie składniki wynagrodzeń dla pracowników później są liczone od minimalnego… od pensji zasadniczej bez dodatku wyrównawczego. W związku z tym wszyscy pracownicy wtedy na tym tracą, ci, którzy nie otrzymują tego minimalnego wynagrodzenia. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan Radny Łukasz Chrobot.”
	Pan Radny Łukasz Chrobot powiedział: „Nawiązując do interpelacji, zapytania Pana Leszka Brzeskiego – składałem kilkakrotnie kilka interpelacji w sprawie ulicy Słonecznej, czyli lustra, spowalniacze. Chciałbym uzyskać od Pana Dyrektora zajmującego się tymi sprawami jakieś pismo, kiedy będzie to rozważone, bo sprawa się ciągnie dość długo. Ulica Słoneczna jest jedną z bardziej ruchliwych ulic jadąc w stronę Grabówki, czyli tak naprawdę przejeżdżając do Podolszyc mieszkańcy wykorzystują tą ulicę tak naprawdę do przejazdu na Podolszyce. Tak że jest szkoła też podstawowa nr 12. Na ulicy Słonecznej jest przejście dla pieszych. Prosiłem także o zmodernizowanie z większą czujnością i przejściem dla dzieci przechodzących, idących do szkoły. Tak że bardzo proszę Pana Dyrektora o jakieś pismo w tej sprawie lub zainterweniowanie, bo sprawa się ciągnie ponad rok czasu. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz.”
	Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Szanowni Państwo! Ja mam pytanko o interpelację, którą składałem na początku grudnia. Dotyczyła ona zestawienia kwot przekazanych na organizacje pozarządowe. Oczywiście po dwóch tygodniach otrzymałem odpowiedź, że wymaga dłuższego czasu. Jest to zrozumiałe. Natomiast w tej chwili za chwilę miną dwa miesiące, nadal tej odpowiedzi nie mam. Chciałbym przynajmniej, żeby może określono za ile tej odpowiedzi się mogę spodziewać, bo mieszkańcy zainteresowani tematem dopytują się o to zestawienie. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Dobrnęliśmy do końca. Nie widzę więcej zgłoszeń w punkcie: Interpelacje i zapytania.”
	
	Ad pkt 12
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do punktu 12: Odpowiedzi na interpelacje. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski. Proszę bardzo Panie Prezydencie.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Oczywiście wszystkie odpowiedzi będą na piśmie, także te, które wymagają nieco więcej czasu. Ja w tym momencie muszę… Każda z tych spraw oczywiście wymaga pewnej analizy. Postaram się w kilku zdaniach jednak na przynajmniej część z nich odpowiedzieć. W przypadku ulicy Słonecznej – w tej chwili trwa projekt nowej organizacji ruchu. On jest już opracowywany, więc zakładam, że po wszystkich opiniach policji, straży miejskiej, służb, bo będzie uwzględniał te opinie, będzie wprowadzony w życie. W kontekście ograniczenia hałasu ze strzelnicy przy ulicy Norbertańskiej, to tutaj rzeczywiście sam Pan Radny powiedział, że pewnym problemem było wycięcie przez PKP drzew, które rosły. Natomiast strzelnica to nie jest miejska strzelnica. Absolutnie miasto jej nie prowadzi. Jest to strzelnica LOK-u i jak Pan Radny wie, w tym momencie musi prowadzić zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami. Oczywiście do spotkania może dojść, także jeśli chodzi o mnie jako o prezydenta, natomiast wszystkie uwagi powinny być w tym momencie kierowane do władz strzelnicy, do tych osób, które administrują tym obiektem. Tego nie robi prezydent miasta. I jeśli dzieje się to zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, w tym momencie będzie tak dalej funkcjonowało, aczkolwiek dobrosąsiedzkie stosunki powinny oczywiście także tutaj obowiązywać i jeśli strzelnica w większym stopniu niż ostatnio przeszkadza warto pewnie ustalić jakieś zasady, które będą pozwalały obu stronom normalnie funkcjonować na tym terenie. Natomiast, tak jak powtórzę jeszcze raz, tutaj akurat, jeśli chodzi o prezydenta, to ja mogę być mediatorem, mogę spotkać się oczywiście i z jedną, i z drugą strona, ale jednak wymaga to przede wszystkim spotkania i rozmowy. Nie wiem, czy mieszkańcy już rozmawiali z użytkownikami strzelnicy. Tam są stowarzyszenia, jest LOK przede wszystkim i sądzę, że warto takie spotkanie przede wszystkim zorganizować. Powtórzę jeszcze… (niezrozumiały głos z sali) Ale tego tu nie rozstrzygniemy, Panie Radny. Proszę pozwolić odpowiedzieć mi, dobrze? Okej, dobrze, natomiast tego dzisiaj teraz nie rozstrzygniemy. Szanowni Państwo, w przypadku wynagrodzeń, o które tutaj Państwo Radni także pytali, podwyżka płacy minimalnej – generalnie problem jest tego rodzaju, że ustawodawca przewidział podwyżkę płacy minimalnej, natomiast w żaden sposób nie wskazał na przykład samorządom żadnych dodatkowych źródeł, z których ta płaca minimalna miałaby być, nie wiem, wypłacona chociażby właśnie w szkołach albo w innych jednostkach. Mało tego, jak Państwo doskonale wiedzą, samorządom zostały okrojone środki, jeśli chodzi chociażby o podatek PIT i w tym momencie… (niezrozumiały głos z sali) Problem będzie, jeśli będzie spowolnienie gospodarcze, Pani Radna, ale to na spokojnie. Kiedyś będzie. Tak to funkcjonuje gospodarka, że po okresie koniunktury mamy czas spowolnienia gospodarczego. Natomiast w tym wypadku wszystko, oczywiście płaca minimalna zgodnie z prawem została zwiększona i dzisiaj jest wypłacana. Efektem oczywiście także tej podwyżki płacy minimalnej, co Pan Radny Przewodniczący Solidarności zauważył słusznie, Krysztofiak, jest spłaszczenie wynagrodzeń. Dzisiaj nauczyciel, który przychodzi do pracy w szkole, zgodnie także z prawem, otrzymuje niewiele wyższe wynagrodzenie niż pracownicy administracji i obsługi. Ja dzisiaj nie oceniam w tym momencie czy to dobrze, czy źle, natomiast taki jest fakt, po prostu, taki jest fakt i oczywiście tego będą dalej konsekwencje także społeczne. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie szkół, ale dotyczy także innych jednostek, chociażby szpitala, czy innych jednostek. Natomiast w tym momencie to co dzieje się w naszych jednostkach oczywiście jest w ramach i w granicy prawa i tutaj to mogę przede wszystkim podkreślić, natomiast szczegółowo postaramy się odpowiedzieć również na piśmie. W przypadku, Pani Przewodnicząca Małgorzata Struzik pytała o budynek przy ulicy 3 Maja – cały czas trwają rozmowy z organizacjami pozarządowymi i tutaj szukamy dobrych rozwiązań. Pojawiają się kolejne propozycje dla tych organizacji. Jeśli jakaś organizacja rzeczywiście czuje, że potrzebne jest większe zaangażowanie po stronie samorządu, to zapraszamy. Naprawdę tutaj w tej chwili Pani Dyrektor Monika Maron z tymi organizacjami spotyka się właściwie na bieżącą starając się znaleźć dobre rozwiązanie. W przypadku interpelacji… (z sali Pani Radna Małgorzata Struzik powiedziała: „Czyli wyłączamy z eksploatacji ten budynek, tak?”) Tak, musimy, w połowie roku. W przypadku informacji dla Pani Małgosi Ogrodnik dziękuję za podkreślenie tego, że rzeczywiście wiele już rzeczy już na Skarpie zostało zrobionych, natomiast te bieżące dotyczące ostatniego fragmentu ulicy Na Skarpie, a także tych pojedynczych, czy utwardzenie, garaży, czy latarni przy parafii, będziemy te kwestie starać się realizować też na bieżąco. W kontekście pytań Pana Radnego Piotr Kubery – jeśli chodzi o las znana nam jest sytuacja. Rzeczywiście monitorujemy to. Też zaniepokojeni jesteśmy sytuacją, sprawdzamy jak w tym momencie wygląda ta sytuacja i dopiero przed nami decyzja o działaniach związanych – kolejnych – z reakcją na tą rzeczywiście trudną sytuację w tym lesie. W przypadku wymiany pieców program jest, będzie realizowany od marca. Tak że tutaj nic się nie zmienia. Mamy w budżecie środki 200 tysięcy, na razie, złotych. Jeśli będzie więcej wniosków to będziemy oczywiście rozważać zwiększenie tych środków. Dziękuję Pani Radnej Domosławskiej za zwrócenie uwagi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na naszych drogach. Tutaj te uwagi będą przeanalizowane również z policją, straż miejską, jeśli będzie taka potrzeba w kontekście sygnalizacji świetlnych, czy luster, to oczywiście będziemy je podejmować. W kontekście Centralnego Parku Rekreacji te dalsze działania planujemy, natomiast wszystko zależy od tego, czy znajdziemy środki w budżecie. Być może pojawi się możliwość pozyskania środków na przykład z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wówczas łatwiej będzie o środki własne tak, ażeby kolejny etap… przystąpić do kolejnego etapu prac na tym osiedlu. W przypadku nabrzeża tam jesteśmy w tym momencie jeszcze przed tymi przeglądami związanymi z gwarancjami i zakładam, że te wszystkie uwagi będą po prostu uwzględnione, o których Pani Radna powiedziała. Starałem się odpowiedzieć na wszystkie tak przynajmniej orientacyjnie, ale oczywiście odpowiedzi będą udzielone również na piśmie. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu.”
	Ad pkt 13
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 13: Sprawy różne. Zasygnalizuję Państwu, iż w tym punkcie mam na biurku prośbę Pana doktora Bogdana Sobańskiego Prezesa Zarządu Fundacji „Pomoc lekarzom chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym.” Nie jestem pewny, czy Pan doktor jest na sali. Nie widzę. Jeżeli się okaże, że Pana doktora nie będzie dzisiaj poproszę przy najbliższej, nadarzającej się okazji, żeby z tą propozycją wystąpił do komisji merytorycznej, która zajmuje się tą tematyką, czyli komisja obejmująca swoim zakresem sprawy społeczne. Ale jest szansa chyba, możliwe że jeszcze Pan dotrze do nas. Pan Prezydent w Sprawach różnych, proszę bardzo.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Chciałbym w wykonaniu §5 uchwały nr 540/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka, poinformować o wniesieniu udziałów/akcji do następujących spółek prawa handlowego. I tak punkt 1 – Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzenia nr 1164/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wniesienia do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 15/ZW/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 grudnia 2019 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.700.000 poprzez ustanowienie 3.400 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 1.700.000 pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2019 rok, zadanie nr 13/WNW/I/G – budowa i przebudowa budynków komunalnych, Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Punkt 2 – Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. W wykonaniu zarządzenia nr 1052/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wniesienia do spółki pod firmą Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 2/ZW/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 stycznia 2020 roku sporządzoną za repertorium A nr 450/2020 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 1.069.700 złotych poprzez ustanowienie 10.697 nowych udziałów o wartości 100 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 21. W wykonaniu nr 1207/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2020 w sprawie wniesienia do spółki Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 1/ZW/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 16 stycznia 2020 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 1.900.000 złotych poprzez ustanowienie 19.000 nowych udziałów o wartości 100 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 1.900.000 złotych, pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2020 rok, zadanie nr 03/WNW/I/G – Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizacja inwestycji przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3b. I punkt 3 – Wisła Płock Spółka Akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 1200/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wniesienia do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 1/WZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sporządzoną za repertorium A nr 187/2020 w dniu 13 stycznia 2020 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.00.000 złotych w drodze emisji 30.000 nowych akcji imiennych z serii AM o numerach od numeru AM-534075 do numeru AM-564074 o wartości nominalnej 100 złotych każda akcja, skierowanych do akcjonariusza Gminy Miasto Płock, któremu przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Akcje z serii AM zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2020 rok, zadanie nr 08/WNW/I/G – Wisła Płock Spółka Akcyjna. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Czy w Sprawach różnych ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Czy Pan doktor Sobański może pojawił się na sesji? Również nie widzę. Tak więc tak jak sygnalizowałem Państwu przekażę Pana doktora w ręce przewodniczącej komisji zajmującej się sprawami, Pani Radnej zajmującej się sprawami społecznymi. Dziękuję bardzo.”
	Ad pkt 14
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XVI Sesji Rady Miasta Płocka.
	Na tym protokół zakończono i podpisano.
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