
PROTOKÓŁ NR XVIII/2020
Z OBRAD XVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 9 KWIETNIA 2020 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 10.05, a zakończyła o godz.13.10 (sesja zdalna).
Obrady Sesji są nagrywane.

Stan radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecnych - 0

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 1

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Realizacja  zadań  w  zakresie  wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  –

sprawozdanie za 2019 rok.
4) Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta
Płocka na lata 2015-2019 w roku 2019. 

5) Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta Płocka z 27 lutego 2020 roku.
6) Podjęcie uchwał w sprawach: 

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  w

Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 338),
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046

(druk nr 339),
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr 340),
4. delegowania  przedstawicieli  Rady  Miasta  Płocka  do  Komisji  Bezpieczeństwa  i

Porządku (druk nr 323),
5. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku (druk nr 324),
6. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku (druk nr 325),
7. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku (druk nr 326),
8. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku (druk nr 327),
9. zmiany uchwały nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w

sprawie  ustalenia  szczegółowych  warunków  przyznania  i  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania (druk nr 328), 

10. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk nr 329),
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11. wydzierżawienia  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy-Miasto
Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Wańkowicza (druk nr 330),

12. wydzierżawienia  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy-Miasto
Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Parcele (druk nr 331),

13. przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2020” (druk nr 332),

14. zmiany uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta
Płocka (druk nr 333),

15. zmiany Uchwały Nr 870/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 r. w
sprawie  przekształcenia  Zakładu  Komunikacji  Miejskiej  w  Płocku  w  spółkę  z
ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 334), 

16. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie
miasta  Płocka  oraz  wysokości  stawek  opłat  za  parkowanie  pojazdów
samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia
opłaty abonamentowej (druk nr 335),

17. przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 336),

18. przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i
restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków (druk
nr 337),

19. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie
środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  rok
2020 (druk nr 341),

20.  zmiany uchwały nr 119/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym
i  u  dziennego  opiekuna  prowadzonych  przez  Gminę  Miasto  Płock  oraz
maksymalnej opłaty za wyżywienie (druk nr 342),

21. przyjęcia  planu  budowy ogólnodostępnych  stacji  ładowania  w  Płocku  (druk  nr
343).
II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

7) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9) Sprawy różne.
10) Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Mam pytanie
do Panów z obsługi technicznej, czy jesteśmy już on-line? Szanowni Państwo, za chwilkę
zaczniemy sesję. W chwili obecnej proszę wszystkich Państwa Radnych, którzy obradują
zarówno na auli, jak i w pomieszczeniach poza aulą oraz zdalnie ze swoich domów o
przyciśnięcie przycisku „kworum”. Sprawdzimy kworum. Sygnalizuję Panom, iż nie działa
przycisk „kworum” na pulpicie  przewodniczącego.  Znaczy patrzę  tu  na podświetlenie,
prawda, że u mnie się to nie… (niezrozumiały głos z sali) Nie, Pani Przewodnicząca widzę,
że jest na auli. Mamy wszystko na niebiesko. Ja zwracam uwagę, iż moja ikonka się na
niebiesko nie zapaliła, czyli nie mam potwierdzonej obecności. (niezrozumiały głos z sali)
Kliknąłem już nawet ze trzy razy. Natomiast nigdy nie klikaliśmy tego tutaj. Widzę, że na
razie chyba tylko dwójka radnych ma jeszcze problem z zalogowaniem się. Damy im
jeszcze ze trzy minutki. Prosiłbym Panów z obsługi technicznej o pomoc jeszcze Panu
Jerzemu  i  będziemy  mieli  stuprocentową  frekwencję.  Dobrze,  że  system  zadziałał.
Szanowni Państwo, proszę Państwa raz jeszcze o zalogowanie się do systemu w celu
sprawdzenia  i  potwierdzenia   kworum.  Po  ikonkach  i  sygnałach  od  Panów z  obsługi
technicznej stwierdzam, iż  kworum mamy, zatem otwieram XVIII  Sesję  Rady Miasta.
Szanowni Państwo! Po raz pierwszy w historii płockiego samorządu sesja Rady Miasta
Płocka zwołana została w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumienia się na
odległość. Taki sposób procedowania umożliwiła nam ustawa z dnia 31 marca 2020 roku
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o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Poz. 568 z bieżącego
roku.  W  związku  z  powyższym,  Szanowni  Państwo,  pragnę  poinformować,  iż  radni
uczestniczący  zdalnie  na  dzisiejszej  sesji  obradują  w  kilku  pomieszczeniach,  po  raz
pierwszy w historii płockiego samorządu, w kilku pomieszczeniach płockiego ratusza oraz
w swoich mieszkaniach. Wybór miejsca obrad należał do Państwa Radnych. Dzisiejsza
sesja odbywa się bez udziału publiczności. Wszyscy zainteresowani mogą śledzić nasze
obrady on-line internetowo oraz na portalu plock.eu. Witam serdecznie Panie i Panów
Radnych,  zarówno  tych  na  auli,  jak  i  poza  nią.  Witam  Pana  Prezydenta  Andrzeja
Nowakowskiego! Witam Pana Skarbnika Wojciecha Ostrowskiego! Witam Pana mecenasa
Jarosława Szumańskiego, który wspomaga radę miasta jako prawnik. Witam serdecznie
Państwa  obserwujących  nasz  obrady  za  pomocą  internetu.  Jeszcze  taka  uwaga
techniczna  na  początku,  proszę  Państwa.  Ponieważ  jest  to  nasz  debiut  zdalny
najprawdopodobniej będziemy dzisiaj również testować sprawność naszego systemu, a
właściwie  prędkość  transmisji.  Specjalnie  będę  chciał  troszeczkę  wolniej  prowadzić
obrady, zwłaszcza trochę wolniej będę czekał na zakończenie poszczególnych głosowań.
Podejrzewamy, że – nie wiem – kilkanaście, kilkadziesiąt sekund może trwać informacja
zwrotna od radnych obradujących zdalnie. Dlatego też proszę, po pierwsze, o większą
wyrozumiałość w tym temacie, a po drugie – jeżeli zauważycie Państwo albo będziecie
mieć  jakiś  sygnał,  że  ktoś  jeszcze  nie  zdążył  zagłosować,  czy  zabrać  głos  proszę  o
sygnalizowanie. Szanowni Państwo, nim przejdziemy do porządku obrad pozwolę sobie
na krótki wstęp dotyczący historii. Początek kwietnia to dla na nas Polaków smutny czas
smutnych polskich rocznic. 2 kwietnia 2005 roku zmarł papież Jan Paweł II. Kilka dni
temu minęła piętnasta rocznica jego śmierci, dla wielu Polaków największego Polaka XX
wieku. Również w tych dniach mija 80. rocznica zbrodni katyńskiej. Wówczas to polscy
jeńcy  z  obozów,  między  innymi  w  Kozielsku,  Starobielsku  i  Ostaszkowie  zostali
zamordowani przez oprawców NKWD na rozkaz najwyższych władz sowieckich. Zginęło
wówczas ponad 20 tysięcy przedstawicieli polskiej elity II Rzeczypospolitej. Z kolei jutro
10 kwietnia  minie  dziesiąta  rocznica  katastrofy smoleńskiej.  Ponownie  zginęła  polska
elita,  tym  razem  elita  III  RP,  96  osób,  w  tym  najważniejsi  urzędnicy  państwowi  z
Prezydentem RP  na  czele.  Poproszę  Państwa  o  chwilę  zadumy  na  stojąco.  Dziękuję
bardzo.  Proszę  Państwa,  tradycyjnie  zaczynamy  sesję  od  wyboru  Komisji  Uchwał  i
Wniosków.  Po  wyborze  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  przystąpimy  do  porządkowania
naszych obrad, jeśli chodzi o porządek obrad.”        

Ad pkt 2

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zatem wybór
Komisji  Uchwał  i  Wniosków.  Bardzo  proszę  o  zgłaszanie  kandydatur  do  komisji.  Nie
wyświetlają mi się na razie ikonki zgłoszeniowe. To może ręcznie bym prosił Państwa,
Państwo tutaj jesteście, a ja nie mam na podglądzie. Dobrze, już mam. Dziękuję. Pani
Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę bardzo.”

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

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

Pan  Radny  Łukasz  Chrobot  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  do  Komisji  Uchwał  i
Wniosków. 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest zgoda. Pan
Przewodniczący Tomasz Kominek.”

Pan  Radny  Tomasz  Kominek  powiedział:  „Zgłaszam  koleżankę  Radną  Annę
Derlukiewicz.”

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

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

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest zgoda. Czy
są jeszcze jakieś inne zgłoszenia kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków? Nie widzę.
Zatem  poddaję  pod  głosowanie  wybór  dwuosobowej  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  w
składzie  przed  chwilką  zaproponowanym.  Proszę  o  ikonki  do  głosowania  a  Państwa
Radnych proszę o zagłosowanie. A ja bym prosił jeszcze o przyrząd umożliwiający mi
skuteczne głosowanie na moim pulpicie, ten długopis z gumeczką. Jeszce widzę, że dwie
osoby nie  głosowały.  Proszę o  podanie  wyników.  Proszę o  wyniki  na  mój  pulpit.  Nie
miałem,  Szanowni  Państwo,  cały  czas  na  swoich  pulpicie  wyników  zbiorczych.  Może
doprecyzujmy to przy tych pierwszych już głosowaniach, żeby później… Prosiłbym tak
zadziałać, żeby również u mnie się wyświetlało, tak jak było na każdej sesji. Mam tylko
zbiorcze a nie mam wyników głosowania sumarycznego. Uda się Panom odnośnie tego
głosowania? (niezrozumiały głos z sali) To w takim razie proszę… 23 za było. Właśnie
proszę  o  taką  podpowiedź.  Tu  bym  prosił  w  takim  razie  Pana  Sekretarza  o
podpowiadanie,  ponieważ  mam  problem  widzę  ze  swoim  monitorem  a  Państwo
naprzeciwko  najprawdopodobniej  będziecie  mieli  szybciej  dane.  23  za  było,  tak?
Stwierdzam,  iż  23.  głosami  za  wybraliśmy  Komisję  Uchwał  i  Wniosków.  Zapraszam
Państwa z komisji do stołu prezydialnego po naszej lewej stronie i bardzo proszę Państwa
tym razem o odpowiedni dystans między sobą.” 

Komisja Uchwał i Wniosków:
Anna Derlukiewicz
Łukasz Chrobot.  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy,
Szanowni  Państwo,  teraz  do  uporządkowania  przebiegu  sesji.  Mamy  sporo  wrzutek.
Wszystkie one od kilku dni widnieją na esesji, więc mieliśmy możliwość zapoznania się z
nimi.  Rad,  dwa,  trzy,  cztery,  pięć,  sześć,  siedem dodatkowych punktów do  porządku
obrad proponuje Pan Prezydent. Odczytam je po kolei. Pierwszy to druk 344 – projekt
uchwały dotyczący… w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Płocku za rok 2019. Druga propozycja wrzutki to druk numer 345 –
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka
za 2019 rok”. Trzecia propozycja rozszerzenia to druk 346 – projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024. Kolejna
wrzutka to druk numer 347 – projekt  uchwały  w sprawie  określenia terenu działania
poradni  psychologiczno-pedagogicznych  prowadzonych  przez  Miasto  Płock.  Kolejna  to
druk  numer  349  –  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  dla  Gminy-Miasto  Płock
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na
lata 2020-2024. Kolejna to druk numer 350 – projekt uchwały w sprawie zwolnienia oraz
przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli
związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  wskazanym  grupom
przedsiębiorców,  których  płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w  związku  z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. I ostatnia
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propozycja rozszerzenia porządku obrad to jest druk numer 351 – projekt uchwały w
sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie
Miasta  Płocka.  Poddam teraz  pod głosowanie  wszystkie  te  projekty  uchwał  zgłoszone
przez Pana Prezydenta w ciągu ostatniego tygodnia. (niezrozumiały głos z sali) W sprawie
również porządku obrad? Proszę bardzo.”
(pisma dot. wprowadzenia zmian do porządku stanowią załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9
do niniejszego protokołu)
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Pierwsza kwestia. Oczywiście
ja zgadzam się z wrzutkami, które dotyczą działań, które miałyby przeciwdziałać bądź
pomagać naszym lokalnym mieszkańcom bądź przedsiębiorcom, bo to jest bardzo istotne
z  punktu  ich  widzenia  w  jakim  to  czasie  się  znaleźliśmy,  czyli  w  stanie  epidemii.
Natomiast w świetle tego rozszerzonego porządku obrad składającego się z dwudziestu
ośmiu punktów mam zasadnicze pytanie. Czy w obecnej sytuacji powinniśmy zajmować
się takimi sprawami, które nie wymagają terminowości nagłej? To jest pierwsza kwestia.
Natomiast  w porządku  obrad zabrakło  mi  jednego bardzo  ważnego punktu,  który  by
między innymi podsumowywał działania samorządu płockiego w zakresie COVID-19, co
zrobiono do tej pory, pakiet działań, który mógłby nam Prezydent dzisiaj przedstawić w
tej pierwszej części, w tej części opisowej, dlatego że to jest istotne z naszego punktu
widzenia i z punktu widzenia każdego mieszkańca, tym bardziej, że sesja jest on-line. W
związku z tym dobrze byłoby, gdyby każdy z mieszkańców wiedział jakie działania w tej
chwili, na jakim etapie jest samorząd płocki, jakie działania podjął. To jest jedna kwestia
tego punktu. A druga – to chciałabym porozmawiać o pewnych działaniach, które jeszcze
samorząd powinien dalej  wcielać  w życie,  bo  na  tym etapie  te  propozycje,  które  są
przedstawione, w mojej i nie tylko mojej ocenie, pozostałych członków Klubu Prawa i
Sprawiedliwości,  są  zbyt  mało  daleko idące.  To  jest  jedna kwestia.  Kolejna,  o  której
rozmawialiśmy  z  Przewodniczącym  podczas  spotkania  przewodniczących  klubów  to
brakuje  w  porządku  załączonego  sprawozdania  Prezydenta.  Jest  sprawozdanie
Przewodniczącego Rady, bo umawialiśmy się, że nie będzie ono przedstawiane na sesji,
tylko będzie załączone do porządku obrad, a tego nie mamy. W związku z tym chciałabym
wiedzieć,  czy  coś  się  stało  w  systemie,  że  tego  sprawozdania  nie  ma.  Jeśli  tak,  to
prosilibyśmy w międzyczasie o dołączenie go. (niezrozumiałe głosy z sali) Nie ma. Ja nie
mam. Ja nie mam załącznika. Mam załącznik przy Przewodniczącym Rady, natomiast nie
mam załącznika przy Prezydencie Miasta Płocka. To chyba te dwie najważniejsze kwestie.
A i jeszcze trzecia. Jeszcze wczoraj wieczorem jak wchodziłam… przepraszam, bo ktoś
jeszcze dzwoni… jeszcze jak wczoraj wieczorem wchodziłam na porządek sesji i patrzyłam
jeszcze w dokumenty, to widniał taki projekt uchwały, który mówił o wydzierżawieniu
nabrzeża wiślanego na 25 lat. To też było jako wrzutka, czyli pismo Prezydenta najpierw z
prośbą o wprowadzenie  do porządku obrad,  następnie  drugie  pismo było  o  zdjęcie  z
porządku obrad. Szczerze mówiąc zdziwiłam się bardzo zaistnieniem takiego punktu w
porządku obrad, jeśli w tym momencie nagle mamy podejmować pod presją decyzję o
wydzierżawieniu na 25 lat z wolnej ręki jakiemuś przedsiębiorcy. Chciałabym wiedzieć
dlaczego, skąd ta intencja i dlaczego nagle ta decyzja, praktycznie z dnia na dzień, o
nagłym zdjęciu tego punktu z porządku obrad poproszę też o przedstawienie informacji.
Dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka powiedział:  „Ja  od razu
odniosę  się  do  ostatniego  punktu.  Szanowni  Państwo,  w chwili  obecnej  nie  ma tego
punktu  w  porządku  obrad  dzisiaj.  Była  propozycja  rozszerzenia,  później  było  pismo
wycofujące,  więc  dzisiaj  nie  jest  to  i  nie  będzie  przedmiotem obrad dzisiejszej  sesji.
(niezrozumiały głos z sali) Chyba, że jako radni przegłosujemy, że będzie. Teraz mówimy
o porządku obrad, który dzisiaj mamy w porządku bądź w tematach zgłoszonych przez
kogokolwiek z Państwa Radnych,  bądź Pana Prezydenta,  bądź Pan Prezydent zgłosił  i
podtrzymuje  siedem aktualnych  wniosków o  rozszerzenie  porządku  obrad.  Natomiast
pytanie do Pana… Jeszcze jedna rzecz odnośnie sprawozdań i tego, że mieliśmy mieć w
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porządku obrad dotyczyło to sesji – to nasz ustalenie – sesji, która miała się odbyć 26
marca,  gdzie  wszyscy  mieliśmy obradować na tej  auli  i  wtedy zdecydowanie  większe
zagrożenie byłoby przy zagęszczeniu trzy razy większym niż jest w chwili obecnej na auli,
więc  uznałem  i  tak  Państwu  zakomunikowałem,  że  dobrze  by  było,  gdyby  te
sprawozdania  były  nie  odczytywane,  tylko  załączone.  Ponieważ  dzisiaj  mamy  i  tak
obszerny porządek obrad wydaje mi się, że sprawozdanie Pana Prezydenta, które trwa
pięć minut niespecjalnie nam – odczytywane – niespecjalnie nam przedłuży już tą sesję.
Co  do  informacji  o  działaniach  miasta  dotyczącej  stanu  epidemii  umawialiśmy  się  z
Panem Prezydentem, że taka informacja będzie, natomiast do decyzji Pana Prezydenta,
czy w „Sprawach różnych”, czy na początku sesji. Jak Pan by wolał, Panie Prezydencie? (z
sali  Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Może  być  na
początku sesji.”)  Zatem tak  będzie.  Przegłosujmy te  punkty,  które  mamy, dodatkowe
uchwały, a później jeszcze przed punktami merytorycznymi Pan Prezydent zabierze głos
w  temacie  działań  dotyczących  koronawirusa.  Mamy  siedem  wniosków.  Pani
Przewodnicząca raz jeszcze widzę ad vocem.”

Pani Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Znaczy w kwestii  tego co Pan powiedział o
nabrzeżu wiślanym. Jest Pan w błędzie, ponieważ my dokumenty dostajemy na kilka dni
przed sesją a nie w dniu sesji, ja mam obradować tylko na podstawie tego punktu. To
jest dziwne, że projekt uchwały widmo nagle się pojawia a później znika. I wydaje mi się,
że wypadałoby chociaż jedno zdanie uzasadnienia, dlaczego nagle taka decyzja, bo ta
informacja,  która  ukazała  się  jednozdaniowa  w tym piśmie  z  prośbą  o  zdjęcie  go  z
porządku obrad naprawdę była lakoniczna i nic nie mówiła. Dobrze by było, gdyby chociaż
Pan Prezydent jednym zdaniem merytorycznie określił, dlaczego został ten punkt zdjęty i
jaka była intencja go wprowadzania w czasie epidemii. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jak najbardziej
mamy  prawo  pytać  o  tego  typu  rzeczy  również,  natomiast  teraz  ustalamy  porządek
obrad, tego punktu w porządku obrad nie ma, więc tego typu pytania powinny paść w
„Sprawach różnych” Szanowni  Państwo. Czy Pan Prezydent  jeszcze chciałby  teraz  się
odnieść do któregoś z tych pytań, bo widzę, że jest przyciśnięty przycisk? (niezrozumiały
głos z sali) W takim razie rozłączam. Poddaję pod głosowanie, Szanowni Państwo, siedem
projektów uchwał, które spłynęły od Pana Prezydenta z prośbą o rozszerzenie porządku
obrad.  Jako  pierwszy poddaję  pod głosowanie  wniosek o  rozszerzenie  jako punkt  22
porządku  obrad,  projektu  uchwały  zamieszczonego  na  druku  numer  344  w sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za
rok 2019. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie nad
rozszerzeniem  porządku  obrad  o  ten  punkt.  (niezrozumiały  głos  z  sali)  Czyli  tych
wniosków siedmiu Panowie nie macie na razie jeszcze? Bo to jest siedem wniosków o
rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie tych siedmiu wrzutek, które są w porządku.
Musimy przegłosować,  Szanowni  Państwo,  siedem wniosków adekwatnych do siedmiu
wrzutek, które mamy na esesji, tak jak robimy to wielokrotnie na każdej sesji. Proszę o
pulpity  do  głosowania.  Mamy.  Wszystko  jest  okej.  Proszę  Państwa  Radnych  o
zagłosowanie. Punkt numer 22, druk numer 344. Proszę o wyniki  głosowania na mój
pulpit. Na moim nie działa, więc muszę czytać stąd. Przy 24 za i 1 wstrzymującym druk
numer  344  wprowadziliśmy  do  porządku  obrad.  Poddaję  pod  głosowanie  wniosek  o
rozszerzenie porządku obrad jako punkt 23 druku numer 345, czyli  w sprawie przyjęcia
„Oceny zasobów pomocy społecznej  miasta Płocka za rok 2019”. Proszę o pulpity do
głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Proszę o wyniki głosowania. 23 na
tak,  przy  1  wstrzymującym ten  projekt  również  wprowadziliśmy do  porządku  obrad.
Kolejny wniosek – poddaję pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o punkt numer
24,  projekt  uchwały  zgodny  z  drukiem  numer  346  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiego
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  lata  2020-2024.  Proszę  o  pulpity  do
głosowania.  Proszę  o  zagłosowanie.  Dziękuję.  Proszę  o  podanie  wyników.  Proszę  o
zbiorcze wyniki. 23 na tak, przy 1 wstrzymującym rozszerzyliśmy również o ten punkt
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porządek obrad. Kolejny punkt, kolejny wniosek – rozszerzenie porządku obrad o punkt
numer  25,  druk numer  347.  Poddaję  pod  głosowanie  rozszerzenie  porządku  obrad o
projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  terenu  działania  poradni  psychologiczno-
pedagogicznych  prowadzonych  przez  Miasto  Płock.  Proszę  Państwa  Radnych  o
zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 22 na tak, przy 1 wstrzymującym.
Panów  z  obsługi  technicznej  prosiłbym  przy  okazji  o  wyłapanie  kto,  czyj  komputer
najwolniej chodzi i pewnie ktoś nie nadąża zagłosować, żebyśmy w tych poważniejszych
głosowaniach troszeczkę dłużej poczekali. (niezrozumiały głos z sali) Dobrze, tak zrobimy,
chociaż ja mówię, ponieważ tu akurat są chyba bezproblemowe głosowania na razie, to…
Dobrze,  tak  zrobimy,  poczekam  troszkę  dłużej  przy  kolejnym  głosowaniu.  Kolejny
wniosek o rozszerzenie o projekt uchwały, o druk numer 349, jako punkt 26. Jest to
projekt uchwał w sprawie przyjęcia dla Gminy-Miasto Płock wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji  urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych na lata 2020-2024.  Proszę o
pulpity do głosowania i tym razem troszeczkę dłużej damy szansę wszystkim Państwu
Radnym na skuteczne zagłosowanie. Ale skuteczne głosowanie po czasie też przychodzi
czy  nie?  (niezrozumiały  głos  z  sali)  Tak  zrobimy.  Poczekajmy  teraz  troszkę  dłużej.
Poczekajmy jeszcze chwilkę. Jeszcze widzę, że dwie osoby, jeszcze jedna. Może Panu
Tomaszowi  uda się skutecznie zagłosować. Ale on tak przewidywał, bo zabezpieczył się
informacją, że w razie czego przyjedzie. No chyba, chyba dłużej czekać nie będziemy.
Dobrze, stwierdzam Szanowni Państwo, że 23 głosy za i 1 wstrzymujący. Wprowadziliśmy
do  porządku  obrad  również  i  ten  punkt  na  druku  349.  I  przed  nami  dwa  ostatnie
głosowania. Jako pierwszy wniosek o rozszerzenie porządku obrad o druk nr 350 jako
punkt  27.  To  jest  projekt  uchwały  w sprawie  zwolnienia  oraz  przedłużenia  terminów
płatności podatku od nieruchomości. Proszę o pulpity do głosowania. Na drukiem numer
350 będziemy głosować. Mamy pulpity. Proszę o zagłosowanie. O, tym razem chyba się
już skutecznie uda wszystkim. Jest, udało się. 25 na tak. Dziękuję bardzo. I ostatnie
głosowanie dotyczące porządku obrad. Poddaję pod głosowanie wniosek o rozszerzenie
porządku obrad o punkt numer 28, druk numer 351 – uchwała w sprawie określenia
wysokości  stawek  opłaty  za  zajęcie  1  m2 pasa  drogowego  na  terenie  Miasta  Płocka.
Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Jeszcze chwilkę
poczekamy.  Dziękuję.  24  na  tak,  przy  1  wstrzymującym.  Wszyscy  radni  zagłosowali
zdalnie.  Dziękuję  bardzo.  A  zatem  mamy  porządek  obrad  zmieniony,  rozszerzony  o
siedem punktów, projektów uchwał za którymi wnioskował Pan Prezydent. Przechodzimy,
Szanowni Państwo, do punktu… Prosimy teraz Pana Prezydenta o informację, czyli jeszcze
zgodnie z wnioskiem, sugestią Pani Radnej i z tym co ustaliliśmy z Panem Prezydentem
jeszcze przed sesją, iż taka informacja będzie. Proszę bardzo Pana, Panie Prezydencie.”

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję  Panie
Przewodniczący.  Szanowni  Państwo  Radni!  Drodzy  Mieszkańcy!  Najpierw  dwa  zdania
uwagi  do  tego  co  powiedziała  Pani  Przewodnicząca.  Z  jednej  strony  zapytała  Pani  o
rzeczywiście wprowadzenie do porządku obrad kilku uchwał. Tak, Pani Radna, te uchwały
są z punktu widzenia funkcjonowania samorządu, także te wrzutki, niezbędne, ażeby móc
realizować zadania samorządu. Niektóre – tak jak te uchwały związane z chociażby z
pomocą  społeczną  –  są  to  uchwały  bądź  materiały,  które  muszą  być  przedstawione
jeszcze  do  końca  kwietnia.  Nie  wiemy,  czy  będzie  jeszcze  jedna  sesja  rady  miasta,
dlatego ponieważ są to materiały już gotowe zdecydowaliśmy się o przedstawieniu ich
Państwu Radnym na tej  sesji.  Jeśli  chodzi  o  uchwały,  które  mają  być wsparciem dla
lokalnych przedsiębiorców zrozumiałe jest to, że chcieliśmy, żeby one rzeczywiście były
na  tej  sesji,  żeby  nie  czekać  już  dłużej  ani  dalej.  Z  chęcią  wsłuchamy  się  także  w
propozycje Państwa Radnych z Panem Skarbnikiem. Natomiast w kontekście tej uchwały,
które nie ma w porządku obrad a o którą Pani się Radna upomniała – właśnie jej zdjęcie
zostało  spowodowane  faktem,  że  uznałem,  że  ona  dzisiaj  nie  jest  niezbędna,  a
niepotrzebne emocje, które mogłaby wzbudzić, a już swego czasu wzbudziła kilkanaście
miesięcy  temu,  kiedy  proponowaliśmy  tego  rodzaju  uchwałę  wprowadzić,  nie  będzie
służyło  dzisiejszej  sesji.  Nie  chcę  niepotrzebnie  rzeczywiście  przedłużania  dyskusji.
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Sądzę, że w normalnym trybie bez wrzutki ta uchwała na jednej z najbliższych sesji po
prostu się pojawi i będziemy mogli przedyskutować na jakich zasadach, w jakiej formie,
na  jaki  czas  także  ten  teren,  który  dzisiaj  chcielibyśmy,  żeby  jak  najlepiej  służył
mieszkańcom, czyli mówimy tu o nabrzeżu, mógł rzeczywiście służyć a nie leżeć tylko
odłogiem. Więc dlatego między innymi ta uchwała została dzisiaj zdjęta, żeby nie była
wrzutką,  żeby  była  po  prostu  w  normalnym  trybie  wprowadzona,  żeby  nie  budzić
niepotrzebnych emocji,  ani  nie wywierać – tak jak Pani Radna powiedziała – na Pani
Radnej jakiejkolwiek presji. Natomiast ja uważam, że i tak w perspektywie tych uchwał,
które w formie wrzutek są Państwu Radnym proponowane, to nie dzieje się to w nocy tuż
przed sesją, tylko kilka dni wcześniej, dlatego mają Państwo Radni okazję i możliwość - i
tutaj dziękuję – by zapoznać się właśnie z propozycjami, które jako Prezydent, także w
porozumieniu  z  moimi  Zastępcami  i  Skarbnikiem,  i  Sekretarzem,  Państwu  Radnym
przedstawiamy. Szanowni Państwo, teraz przechodząc już do sytuacji kryzysowej jaka
jest w całym kraju, związanej z  pandemią,  czy epidemią koronawirusa. Sytuacja jest
kryzysowa, w Płocku również, ale jest stabilna. Przede wszystkim zacznę od tego, że
wszelkie  działania,  które  są  podejmowane  w  naszym  mieście,  są  podejmowane  w
porozumieniu z administracją zespoloną, z głównie Wojewodą, który kontaktuje się ze
mną jako prezydentem miasta w różnej formie – czasami telefonicznej, czasami w formie
pisemnej.  Natomiast  te  polecenia  i  decyzje  są  wprowadzane  w  życie  bardzo
konsekwentnie.  Musimy bowiem pamiętać,  że  dzisiaj  w  kontekście  służby  zdrowia  to
przede  wszystkim  państwo  jest  odpowiedzialne  za  działania,  które  są  podejmowane.
Samorządy  mają  wspierać  i  wszystkie  samorządy  wspierają,  bez  względu  czy
wojewódzkie, czy miejskie, czy powiatowe, gminne, wspierają działania służb państwa,
zwłaszcza szpitali, które są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem i Ministerstwa
Zdrowia na czele z Panem Ministrem Szumowskim. Natomiast ja jako prezydent jestem w
bezpośrednim kontakcie w związku z tym cały czas nie tylko z Wojewodą, ale także z
Dyrektorem Ostrowskim – Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Płocku. I tutaj także bezpośredni kontakt, codzienny właściwie kontakt albo kilka razy
dziennie.  Ustalamy  różnego  rodzaju  kwestie  ważne  z  punktu  widzenia  mieszkańców
Płocka. To samo dotyczy również zarządów, dyrektora szpitala wojewódzkiego, a także
zarządu szpitala miejskiego. W przypadku początków marca wówczas jeszcze powołałem
zespół zarządzania kryzysowego. Na tym zespole jeszcze wówczas wszyscy, którzy są
odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe, ale także bezpieczeństwo w Płocku spotkaliśmy
się. Omówiliśmy działania i sposób kontaktu. Od tego momentu kontaktujemy się  przede
wszystkim zdalnie. Oczywiście ciężar komunikacji spoczywa tutaj przede wszystkim na
Centrum Zarządzania Kryzysowego w ratuszu, które koordynuje te działania związane
chociażby  z  otrzymywaniem  różnego  rodzaju  poleceń  ze  strony  ministra,  bardziej
Wojewody Mazowieckiego. I tak w tym okresie również, jak Państwo wiedzą, w formule
zarządzenia uruchomiłem 800 tysięcy złotych z zarządzania… (niezrozumiały głos z sali) z
rezerwy kryzysowej,  dokładnie  tak,  na  potrzebne,  bo  tego  rodzaju  potrzeby  przede
wszystkim szpitale, potrzebne środki ochrony osobistej. To był na samym początku  - i
teraz chyba jeszcze nadal – epidemii  największy problem z brakiem dostępności  tego
rodzaju  środków  ochrony  osobistej  w  naszych  szpitalach,  głównie  w  szpitalu
wojewódzkim.  O  tym Dyrektor  Kwiatkowski  mówił  również  publicznie  w  mediach.  Ja
wystosowałem pismo do ministra w tej sprawie i do wojewody z prośbą o uruchomienie
środków z Agencji Rezerw Materiałowych. Niestety na to pismo nie otrzymałem żadnej
informacji.  Później  okazało  się  dlaczego  –  ponieważ  Agencja  Rezerw  Materiałowych
maseczki po prostu w pewnym momencie niestety sprzedała. Przepraszam, nie maski
tylko… maski, maski, dokładnie. Natomiast rzeczywiście później też z tej agencji zaczęły
przychodzić już różne maski, przyłbice do szpitali. Z tego co wiem jest sytuacja dużo
lepsza  niż  była  na  początku.  Tak  jak  powiedziałem my  kupiliśmy i  w miarę  potrzeb
odpowiadamy nie tylko na potrzeby szpitali,  ale także i innych bądź organizacji, bądź
chociażby naszego DPS-u, albo innych służb. Część maseczek przekazaliśmy do straży
miejskiej, część do policji, część nawet do wojsk obrony terytorialnej, bo nawet wojska
obrony  terytorialnej  z  prośbą  o  tego  rodzaju  pomoc  do  miasta  się  zwróciły.  My  nie
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odmawiamy  tej  pomocy  zupełnie,  ale  także  tą  pomoc  otrzymujemy.  I  tutaj  chcę
powiedzieć, że zgodnie z sugestią organizacji pozarządowych, które na mocy konkursu
opiekują  się  osobami  starszymi,  osobami  niepełnosprawnymi  –  tutaj  są  trzy  takie
organizacje: PCK, czyli Polski Czerwony Krzyż, PKPS z Panią Grażyną Cieślik, byłą Panią
Radną na czele oraz jedna z fundacji – zwróciły się z prośbą o płyn dezynfekcyjny. Ja
wówczas zwróciłem się  z  prośbą do Orlenu,  bo to  był  wówczas ten czas,  kiedy PKN
uruchamiał  specjalną  linię,  i  tego  rodzaju  wsparcie  otrzymaliśmy  jako  samorząd.
Przekazaliśmy płyny dezynfekcyjne do MOPS-u i następnie MOPS już tym organizacjom
ten płyn dezynfekcyjny rozdziela. Tak że tutaj tego rodzaju współpraca i współdziałanie
jest czymś naprawdę wyjątkowym, dobrym i jak najbardziej potrzebnym. Też ogromne
podziękowania dla wszystkich tych, którzy zaangażowali się we wsparcie, jeśli chodzi o
maseczki. Tutaj wolontarystycznie w tej chwili nasz wolontariat dzięki wsparciu także i
firm, które podarowały materiał i osób, które szyją maseczki cały czas, przekazał, czyli
najpierw  uszył,  przekazał  prawie  10  tysięcy  już  maseczek,  które  następnie  zostały
przekazane, tak jak powiedziałem, albo do szpitali, albo do DPS-u, do hospicjum. Z tego
co wiem także takie maseczki zostały dostarczone i do wielu organizacji, które zwracały
się  z  taką  prośbą  o  przekazanie  tych  maseczek.  Dziękuję  również  MOPS-owi,
wolontariatowi, ale także harcerzom, którzy zaangażowali się w projekt wsparcia osób
starszych,  wsparcia  osób samotnych,  które  mogą zgłosić  się  do naszego DPS-u...  do
MOPS-u,  przepraszam,  ażeby  pomóc  im  w  tych  prostych,  codziennych  często
czynnościach, jak zrobienie chociażby zakupów, czy wyjście z psem. Takich próśb nie było
wiele, ale na każdą staraliśmy się odpowiedzieć pozytywnie. Poza PKN-em także inne
firmy, na przykład Leroy Merlin również zaangażowało się i taż przekazało pewną partię
rękawiczek,  przyłbic,  które  również  w  tym  momencie  staramy  się  poprzez  Wydział
Zarządzania Kryzysowego dystrybuować do najbardziej potrzebujących. Tutaj w sposób
szczególny staramy się otoczyć opieką nasz DPS. Dzisiaj już wiemy, że to właśnie w DPS-
ach niestety dochodzi do dużej ilości zakażeń, a z racji osób, które tam  przebywają te
środowiska są narażone bardzo mocno na niestety związane z koronawirusem choroby,
ale także tam jest bardzo wysoka śmiertelność. I dlatego do kilku tygodni już w naszym
DPS-ie  wdrażane  są  odpowiednie  procedury,  również  wszystkie  w  porozumieniu  z
powiatowym inspektorem sanitarnym. Dobrym przykładem współpracy między miastem a
poszczególnymi  służbami  są  także  działania,  które  podejmuje  straż  miejska.  Decyzją
Wojewody, właściwie w całej Polsce decyzją ministra a później przekazaną samorządom
przez wojewodę straże miejskie w większym stopniu mają współpracować z policją. Ja
przekazałem Wojewodzie, że u nas tego rodzaju współpraca polegająca na wspólnych
patrolach, na bezpośredniej, szybkiej koordynacji działań i informacji  właściwie odbywa
się  na  bieżąco,  więc  tu  nie  musieliśmy nic  zmieniać.  Ale  to  jest  taki  dobry  przykład
współpracy. Również przy współpracy z Wojewodą ustaliliśmy miejsce kwarantanny dla
mieszkańców Płocka, także i regionu, których to na kwarantannę skierowałby Powiatowy
Inspektor Sanitarny. Tym miejscem była, czy jest cały czas bursa. Tam na kwarantannie
przebywa w tej  chwili  przebywa kilka  osób.  Również  kilka  osób skorzystało  z  naszej
propozycji  tutaj skierowanej w stronę pogotowia ratunkowego, akurat także i  szpitali,
ażeby  w  sytuacji  kwarantanny  móc  odizolować  na  przykład  zespół  karetki.  Takie
przypadki  w  Warszawie  wcześniej  były,  że  kilka  godzin  zespół  karetki  czekał  na
informację odnośnie wyniku testów na koronowirusa i w karetce. My chcąc tego uniknąć
daliśmy do dyspozycji naszym ratownikom budynek, który jest w dyspozycji MOPS-u, a
który w normalnej sytuacji służy jako hostel dla osób dotkniętych przemocą domową. Z
tej propozycji już pogotowie ratunkowe korzystało i to nie w kontekście kilku godzin, ale
kilku  dni.  Także  odpowiadając  na  potrzeby  personelu  medycznego,  ratowników,
oddaliśmy do  dyspozycji  naszym szpitalom i  pogotowiu  ratunkowemu Green  Hotel  w
formule tutaj dla osób, które nie chcą  - z personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek –
które  nie  chcą  wracać  do  domu,  ażeby  nie  narażać  swoich  bliskich  na  potencjalne
zarażenie  koronawirusem,  bo  też  mamy  świadomość  i  wiemy,  że  przykłady  z  kraju,
najgorszy  chyba  w  Radomiu,  który  dokonał  się,  gdzie  właśnie  to  osoby  z  personelu
medycznego,  które  same  zostały  zarażone,  czy  były  zarażone,  były  także  źródłem
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koronawirusa chociażby w szpitalu, ale także i w mieście. Stąd ta nasza propozycja w
stronę  właśnie  personelu  medycznego,  dyrektorów  szpitali,  pogotowia  ratunkowego,
ażeby te osoby, które nie będą chciały wracać do domów tylko będą chciały odpocząć
pomiędzy  dyżurami,  żeby  mogły  to  zrobić  w  naszym  Green  Hotelu.  Ważną  także
informacją jest to, że o ile ciężar pierwszy, jeśli  chodzi o koronawirusa, spoczywa na
szpitalu  wojewódzkim,  Dyrektorze  Kwiatkowskim  i  pracownikach  tego  szpitala
wojewódzkiego,  których  staramy  się  w  miarę  możliwości  jako  samorząd  wspierać,
zwróciliśmy się z prośbą o informację o to czego szpital potrzebuje, stąd w zmianach
budżetowych macie Państwo propozycję przekazania 150 tysięcy złotych na potrzeby – to
są  potrzeby  uzgodnione  właśnie  z  dyrektorem  szpitala,  Dyrektorem  Kwiatkowskim.
Natomiast nasz szpital Szpital Świętej Trójcy, miejski szpital, został postawiony decyzją
Wojewody Mazowieckiego w stan gotowości. To znaczy, że w sytuacji, w której doszłoby
do dużej ilości zarażeń koronawirusem w szpitalu wojewódzkim, to szpital wojewódzki ma
dzisiaj prawo odsyłać pacjentów z tych oddziałów, które są również w naszym szpitalu,
czyli  pediatria, ginekologia, interna, ze szpitala wojewódzkiego do szpitala miejskiego.
Warunkiem tutaj też określonym przez Wojewodę jest fakt, żeby te osoby miały, miały...
były  po  testach i  miały  wynik  testu  ujemny.  Więc  tego rodzaju  działania  również  są
prowadzone. Oprócz działań o których powiedziałem także staramy się wspierać i tutaj
koordynować sytuację, która jest też nową sytuacją zupełnie. W naszych szkołach, jak
wiecie  Państwo,  od  kilku  tygodni  odbywa  się  zdalne  nauczanie.  Miałem konferencję,
właściwie  takie  spotkanie  wirtualne  z  dyrektorami  naszych  szkół  podstawowych  i
średnich, gdzie omawialiśmy problemy z jakimi dzisiaj borykają się zarówno uczniowie,
jak  i  nauczyciele  w  związku  ze  zdalnym  nauczaniem.  Między  innymi  uruchomiliśmy
możliwość wypożyczeń tabletów ze szkół dla dzieci. Taka możliwość także była i tutaj
funkcjonuje.  Przy  tej  okazji  chcę  poinformować,  że  w  zmianach  budżetowych  macie
Państwo  też  informację,  że  aplikowaliśmy  i  otrzymaliśmy  w ramach  konkursu,  które
ogłosiło  Ministerstwo Edukacji,  wsparcie  tego zdalnego nauczania.  100 tysięcy prawie
złotych  udało  się  nam  w  tym  konkursie  pozyskać.  Wystarczy  to  mniej  więcej  na
dwadzieścia kilka – dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem - tabletów, które zakupimy i
przekażemy… laptopów, przepraszam, laptopów, które  przekażemy naszym oczywiście
szkołom.  Ja  ze  swojej  strony  chciałbym  bardzo  serdecznie  dziś  w  tym  momencie
podziękować.  Podziękować wszystkim tym, którzy w tym rzeczywiście trudnym czasie
pandemii  koronawirusa  są  na  pierwszej  linii  frontu.  Tutaj  ogromny  szacunek  i
podziękowanie dla personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, wszystkich tych, którzy
pracują  w  szpitalach,  ale  także  ogromne  podziękowanie  dla  wszystkich  pracowników
MOPS-u,  DPS-u,  wszystkich  tych,  którzy  zaangażowali  się  w  wolontariat,  wszystkich
pracowników  Polskiego  Czerwonego  Krzyża,  Polskiego  Komitetu  Pomocy  Społecznej,
którzy rzeczywiście wspierają osoby,  bardzo mocno wpierają osoby starsze,  samotne,
niepełnosprawne w tym trudnym czasie.  I  też  na  koniec ogromne podziękowanie  dla
mieszkańców  Płocka,  ponieważ  wykazujemy  się  tutaj  ogromną  z  jednej  strony
odpowiedzialnością,  z  drugiej  strony  solidarnością.  Moje  kontakty  z  komendantami  –
Komendantem  Policji,  Komendantem  Straży  Miejskiej  –  pokazują,  że  naprawdę
mieszkańcy  Płocka  bardzo  odpowiedzialnie  podchodzą  do  kwestii  związanych  z
kwarantanną, z pozostawaniem w domu, z unikaniem zgromadzeń. Mieliśmy jeden tylko
taki ten pierwszy ciepły weekend, który był dosyć kryzysowym pod tym względem, ale
później już naprawdę kwestie tutaj i zaangażowania policji, straży miejskiej, ale także
odpowiedzialności mieszkańców są bardzo, bardzo istotne, ważne i zasługują rzeczywiście
na  podkreślenie,  że  w  trudnym  czasie  epidemii,  pandemii  zachowujemy  się  bardzo
odpowiedzialnie w zdecydowanej większości. Jeszcze raz bardzo za to dziękuję. I dziękuję
ze swojej strony wszystkim tym, którzy zaangażowali się w różnej formie we wsparcie
samorządu, bo samorząd w tym momencie przede wszystkim bardzo mocno stara się
wspierać  rząd,  stara  się  wspierać  szpitale,  Ministerstwo  Zdrowia  w  walce  z
koronawirusem, wspierając także przedsiębiorców. Stąd dzisiejsza również uchwała, ale
także wcześniejsze moje zarządzenia, o których jeszcze nie wspomniałem. Zarządzenia,
które zmniejszały kwestie związane z czynszami, ale także wydzierżawianiem terenów
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pod ogródki chociażby, z których niestety dzisiaj restauratorzy, ani mieszkańcy Płocka po
prostu nie korzystają. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo Panie Prezydencie. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu… (niezrozumiały
głos z sali) Widzę teraz, że się wyświetliło. Proszę bardzo.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo za tą informację, bo ona była
bardzo potrzebna, bardzo konieczna i być może stanowi też jakieś źródło informacji dla
mieszkańców, dla przedsiębiorców, dla osób, które są zainteresowane zdobyciem takiej
wiedzy,  która  jest  im bardzo  potrzebna,  z  uwagi  na  fakt  chociażby,  że  w przypadku
przedsiębiorców jest  to  zdecydowanie  mniejszy  przychód,  który  osiągają  i  oczywiście
wszelkie ulgi, możliwe dopłaty, czy też jakiekolwiek formy pomocy są im konieczne, nie
tylko  te,  które  świadczy  rząd  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ale  również  my  z  pozycji
samorządu  możemy ich  w jakikolwiek  sposób  wesprzeć.  I  stąd,  jeśli  już  toczymy tą
rozmowę, dyskusję, to chciałabym zgłosić kilka propozycji ze strony radnych Klubu Prawa
i  Sprawiedliwości  do  rozważenia,  aby  zastanowić  się  nad  usprawnieniem  bądź
rozszerzeniem pewnego katalogu ulg. Pierwsza kwestia związana z usprawnieniem. Myślę
oczywiście tu przed wszystkim o mieszkańcach i przedsiębiorcach, to brakuje trochę na
naszej  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Płocka  takiej  jasnej,  klarownej,  czytelnej
informacji, czy na przykład jeśli Prezydent wprowadził zarządzeniem obniżki czynszów,
bądź zmniejszenie znaczne opłaty za dzierżawę ogródków, to chciałabym, żeby na stronie
internetowej wzorem chociażby strony internetowej miasta Łodzi znalazła się specjalna
zakładka:  pomoc  dla  mieszkańców  i  przedsiębiorców,  COVID-19,  czy  stan  epidemii,
jakkolwiek to nazwać.  Gdybyście zajrzeli  Państwo na stronę Urzędu Miasta Łodzi,  jak
wchodzi się na przykład w zakładkę podatki w zakładce tej pomocowej dla mieszkańców
w  związku  z  epidemią,  to  jest  konkretna  ścieżka  jak  od  początku  co  robić  i  jakie
dokumenty  złożyć,  czyli  w  pigułce  jest  zapisane  co  mamy  od  A  do  Z  zrobić,  żeby
otrzymać dofinansowanie  albo zmniejszenie opłaty z tytułu czynszu bądź innych tego
kosztów, które wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej. I tego mi brakuje na
stronie urzędu miasta, czyli: wniosek, jaka ścieżka, do kogo złożyć, telefon kontaktowy
ewentualnie, gdyby były jakieś problemy związane z wypełnieniem tego druku. Kolejna
kwestia związana również z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Płocka i też informacji na
stronie  internetowej,  bo  teraz  tak  naprawdę  w  zdecydowanej  większości,  w  99
procentach,  wszystko  odbywa  się  przez  internet,  brakuje  mi  również  na  stronie
internetowej  telefonu kontaktowego bądź adresu mailowego pod którym mógłby  ktoś
zadać  pytanie  nie  szukając  konkretnego  wydziału,  konkretnej  komórki  Urzędu Miasta
Płocka, ale po hasłem właśnie: pomoc dla mieszkańców w stanie epidemii, taki telefon
kontaktowy osoba, która by dyżurowała ewentualnie by miała możliwość połączenia tego
z osobami kompetentnymi z innych wydziałów, aby można szybką ścieżkę rozwiązania
znaleźć dla danego mieszkańca w konkretnym temacie. Kolejna kwestia  – czynsz dla
najemców lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta Płocka. Oczywiście wiemy o tym, że
Pan wprowadził to zarządzeniem, natomiast nie wiem, czy do końca ta uchwała, którą w
tej  chwili  będziemy  procedować,  jeśli  chodzi  o  ogródki  gastronomiczne,  obejmuje
wszystkie  ogródki  gastronomiczne.  Mam na  myśli  te,  które  są  administrowane przez
spółkę chociażby ARS na terenie Starego Miasta. Czyli chodzi mi o to, żeby również spółki
miejskie, które zarówno wynajmują lokale na wszelkie usługi, nie tylko na gastronomię,
bo nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o gastronomii, na wszelkie usługi, żeby zastosowały
się dokładnie do takiej samej ścieżki jaką proponuje prezydent, czy rada miasta. Czyli de
facto idziemy w tą samą stronę. Bo jeśli  za chwilkę będziemy to tłumaczyć, że to są
zarządy  spółek  i  one  same podejmują  decyzje,  okej,  ale  za  chwilkę  będą  zarządzać
pustymi lokalami, bo tych przedsiębiorców nie będzie, bo nie będą mieli pieniędzy na to,
żeby tą działalność gospodarczą dalej prowadzić. Nie wiem czy ją wznowią za dwa, trzy,
cztery, czy pół roku. Nikt z nas tego nie wie w obecnej sytuacji. Więc dlatego w obecnym
stanie rzeczy powinniśmy sobie wzajemnie pomagać, wzajemnie się wspierać po to, żeby
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ci przedsiębiorcy mogli się dźwignąć po tym okresie epidemii, mogli dalej prowadzić z
sukcesem swoją działalność gospodarczą. Dlatego tak ważne jest nie tylko proponowanie
takich ulg przez Urząd Miasta Płocka, ale również spółki miejskie, które są właścicielem…
których właścicielem jest miasto w 100 procentach. I to dotyczy wszystkiego, zarówno
lokali, jak i ogródków. Kolejny element pomocy przedsiębiorcom to zwolnienie, umorzenie
dzierżawy. I też odnoszę się tutaj również do strony Urzędu Miasta Łodzi, kiedy zostało to
również bardzo precyzyjnie określone jakie dokumenty należy złożyć, co należy zrobić,
żeby otrzymać takie umorzenie bądź zwolnienie. I mam jedną też taką prośbę, żebyśmy
nie  kierowali  się  pojęciem  odroczenie  w  naszych  dokumentach,  czy  zarządzeniach
Prezydenta, czy uchwałach Rady Miasta Płocka, żeby to nie było odroczenie, bo i  tak
przyjdzie ten moment, kiedy trzeba będzie to zapłacić, a jeśli nie będzie przychodu to nie
będą mieli z czego zapłacić, tylko żeby to było całkowite zwolnienie bądź umorzenie. I
dlatego prosiłabym, żeby samorząd płocki poszedł w taką stronę. Jeszcze jeden element,
który wybrzmiał już w niektórych prowadzonych działaniach samorządu i również intencja
rządu  w  tą  stronę,  żeby  wspierać  polski  handel,  polskich  przedsiębiorców,  polską
wytwórczość.  Mianowicie  również  na  stronie  Urzędu  Miasta  Łodzi  jest  taka  zakładka,
również w tej części związanej z pomocą dla przedsiębiorców i mieszkańców, żeby każdy
z tych przedsiębiorców, który oczywiście chce wejść w taką akcję, zarejestrował się, że
można u niego wykupić voucher na usługi lub dostawę, żebyśmy też starali się wspierać
nie tylko gastronomię, ale i wszelkie usługi. Również pamiętajmy, że mamy lokalną prasę,
którą  też  należy  wspierać,  żeby  każdy  z  nas,  każdy  z  tych  przedsiębiorców  mógł
ewentualnie wprowadzić swoją ofertę poprzez stronę urzędu miasta. To wydaje mi się, że
nie  będzie  jakimś  wielkim  problemem,  aby  to  mogli  opracować  nasi  informatycy.  O
spółkach  miejskich  już  mówiłam.  Jeśli  Pan  mówił  o  tym  zarządzeniu,  które  zostało
wprowadzone à propos zwolnienia z czynszu, to ono jest opracowane na takiej podstawie,
że bez w jakiś sposób prowadzenia, nie wiem, komisja, zespół, który będzie zastanawiał
się, czy dany przedsiębiorca podlega temu zarządzeniu, czy też nie podlega, czy jest to w
jakiś sposób weryfikowane, czy zasady mówią jasno, że każdy przedsiębiorca, który złoży
wniosek  na  przykład  jest  zwalniany  na  trzy  miesiące  z  podatku,  nie  wiem,  od
nieruchomości, od innych opłat, które na nim ciążą. Wydaje mi się, że w tą stronę to
powinno pójść. Kolejna kwestia. Zastanawiałam się, czy można również w tą stronę pójść
– chodzi  mi  o  czynsze lokali  mieszkalnych,  których właścicielem jest  miasto  czy jest
szansa ewentualnie na obniżenie tego czynszu o jakieś, nie wiem, 30, 40 procent? Nie
mówię tutaj w zupełności w ogóle zniesieniu, ale jeśli chodzi w tym zakresie pomoc dla
mieszkańców.  I  jest  taka  moja  propozycja  również  w  imieniu  klubu,  aby  -  to  też
chciałabym podkreślić, że skłaniają się ku temu inne samorządy, między innymi Kielce z
takich dużych miast - żeby zrezygnować, bo prawdopodobnie i tak te imprezy, eventy,
koncerty, które są organizowane przez miasto się nie odbędą, nie ma szans, myślę że
nawet na pewno do końca czerwca, żeby wszystkie te środki, które są zabukowane w
budżetach POKiS-u, MDK-u, MOSiR-u, wydziału promocji w tej chwili postarać się w jakiś
sposób skomasować, wyliczyć jaka to jest kwota i przesunąć te środki na zakup, między
innymi, ochrony osobistej, czy też nawet jednorazowa nagroda dla pracowników Szpitala
Świętej  Trójcy,  bo tak jak mówimy oni  też  mogą za chwilkę  mieć więcej  pracy,  jeśli
rzeczywiście dojdzie do tego,  że szpital  wojewódzki  będzie  miał  zbyt  dużo pacjentów
związanych z COVID-19. To jest jedna kwestia. Myślę również o większym przesunięciu
środków dla wojewódzkiego szpitala. Wiem, że mamy teraz 150 tysięcy, ale gdybyśmy
spróbowali  sobie  podliczyć  te  imprezy,  które  organizujemy  do  30  czerwca,  aby
ewentualnie postarać się spróbować przesunąć te środki do szpitala jednego i drugiego,
do MOPS-u, do DPS-u. Jeszcze jedna rzecz. Mówimy oczywiście bardzo z naciskiem na
wolontariat, że wiele osób się angażuje w walkę z epidemią, w pomoc dla mieszkańców,
którzy  tej  pomocy  potrzebują.  Zastanawialiśmy  się  jeszcze  nad  stworzeniem takiego
budżetu dla organizacji pozarządowych – czy to PCK, czy harcerze, czy hospicjum, czy
inne  organizacje,  aby ewentualnie  w  drodze,  nie  wiem,  jakiegoś  szybkiego  konkursu
również  przekierować  środki  dla  tych  organizacji  pozarządowych,  które  mają  swoich
podopiecznych, którymi się opiekują, aby ewentualnie stworzyć taki szybki regulamin i
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móc  im  przyznać  jakieś  środki  finansowe  na  ten  cel.  I  teraz  tak,  jeśli  chodzi  o
procedowanie. Pan powiedział, że nie wie, czy sesja się odbędzie w najbliższym czasie i
stąd taki  duży porządek obrad.  Ja proponowałabym raczej  nie podchodzić do tego w
takim kontekście. Oczywiście wiem, że kreuje pracę rady w tej chwili  Przewodniczący
Rady, ale myślę że żaden z nas radnych nie  będzie miał nic przeciwko, że jeśli będą to
uchwały, które będą służyły naszym mieszkańcom, przedsiębiorcom, które spowodują, że
w  jakiś  sposób  będziemy  mogli  wprowadzić  dodatkowe  ulgi,  dodatkowe  elementy
pomocowe,  to  sesja  nawet  zwołana  w  ciągu  tygodnia  czy  dwóch  jest  możliwa  do
realizacji, tym bardziej że mamy możliwość teraz zdalnego procedowania i w związku z
tym nie wydaje mi się to jakieś problematyczne. Dziękuję.” 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Ja
nim przekażę głos Panu Prezydentowi bardzo proszę Państwa, ponieważ większość tych
aspektów, o  których mówiła  Pani  Radna przed chwilką  wiąże się  z  projektami,  które
dzisiaj wprowadziliśmy do porządku obrad i tam powinna być ta dyskusja szczegółowa na
temat tych rozwiązań, dlatego ja bardzo proszę Państwa o ograniczenie tej dyskusji w
tym momencie i skoncentrowanie jej w tych punktach, które są w porządku obrad. Czy
Pan Prezydent chciałby się jeszcze raz odnieść chwilkę? To będzie ostatnie wystąpienie w
tym punkcie Pana Prezydenta i później przechodzę do porządku obrad. Proszę bardzo,
Panie Prezydencie.”  

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję  Panie
Przewodniczący.  Może  rzeczywiście  wtedy  może  będzie  troszeczkę  krótsza  dyskusja,
kiedy będziemy mówić o rzeczywiście realnej pomocy dla przedsiębiorców. Ja tutaj kilka
zdań  jeszcze  raz,  bo  być  może  nie  wszystkie  wybrzmiały  w  sposób  wystarczający.
Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca! Za rzeczywiście dzisiaj walkę z koronawirusem i
działania,  które  są  podejmowane  z  perspektywy  państwa  odpowiada  rząd.  Każdy
samorząd  wspiera  w  miarę  możliwości  zarówno  szpitale  –  często  jest  ich  organem
założycielskim, ale przecież to czego brakowało w tych szpitalach, czyli podstawowych
środków ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek, za to niestety odpowiada rząd i tutaj
przede wszystkim trzeba do rządu kierować tego rodzaju apele. Tak samo w kontekście
tej dziurawej, niestety, dziurawej tarczy dla przedsiębiorców, która już jest poprawiana i
będzie  jeszcze  wielokrotnie  poprawiana,  bo  środki,  które  pierwotnie  rząd  przeznaczył
okazały  się  po  prostu  daleko  niewystarczające.  To  co  samorząd  może  zrobić  będzie
realizował,  jestem  przekonany,  także  z  Państwa  zaangażowaniem,  ale  w  ramach
obowiązującego prawa. To możemy robić – wspierać naszych przedsiębiorców, wspierać
także nasze szpitale, ale realna pomoc w tym momencie powinna płynąc ze strony rządu,
ze strony Ministerstwa Zdrowia, a także ze strony chociażby Wojewody, więc to trzeba
bardzo mocno podkreślić. W kontekście – bo od tego Pani Radna zaczęła – informacji.
Pani Radna, ja nie wiem, przecież jeśli Pani Radna weszłaby na stronę urzędu miasta, to
na  pierwszej  stronie  na  samej  górze  jest  potężny  baner:  wsparcie  samorządu  dla
przedsiębiorców, gdzie wszystkie informacje, o których Pani Radna mówi, można znaleźć,
trzeba  tylko  rzeczywiście  chcieć.  I  przedsiębiorcy  tym  krokiem  rzeczywiście  idą,
korzystają z tych informacji, które od nas otrzymują. Oczywiście – powtórzę jeszcze raz –
to są te działania na które dzisiaj pozwala nam prawo. Chciałbym, żeby Państwo Radni –
mam nadzieję,  że  mają  także  tą  świadomość,  że  jedną  z  ofiar  koronawirusa,  obok
oczywiście  przedsiębiorców,  będą  także  samorządy.  I  tutaj  też  trzeba  sobie  mocno
uświadomić fakt, że zakładane przychody nie będą zrealizowane. To jest dzisiaj po prostu
nierealne. Wiemy to już patrząc chociażby na PIT z marca, który jest o 20 procent niższy
niż PIT sprzed roku za ten sam okres. To oznacza, że realnie wpływy samorządów, a więc
także  możliwości  działania  samorządu,  wspierania  różnego  rodzaju,  nie  wiem,  grup
społecznych,  czy  realizacja  różnego  rodzaju  inwestycji,  będzie  rzeczywiście  bardzo
trudna, nie niemożliwa, ale bardzo trudna. I tutaj miejmy tę świadomość, zwłaszcza w
sytuacji,  w której Pani  Radna składa pewnego typu propozycje.  My oczywiście dzisiaj
podkreślamy – część eventów będzie odwołana, nie będzie realizowana i środki, które z
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tego tytułu zaoszczędzimy będziemy oczywiście przeznaczać, ale tam gdzie rzeczywiście
jest tego realna potrzeba. Natomiast nie udźwigniemy funkcjonowania, nie wiem, szpitala
wojewódzkiego, czy szpitala miejskiego, gdzie i tak wspieramy przecież szpital miejski
kilkunastoma  milionami  złotych  właściwie  rok  w  rok  po  to,  żeby  zapewniać
bezpieczeństwo  zdrowotne  mieszkańców Płocka.  Więc  tutaj  absolutnie  pełna  zgoda –
dbałość o środki publiczne. Na pewno te wszystkie środki, które zaoszczędzimy z racji
chociażby niezrealizowanych imprez one będą pożytkowane zgodnie z potrzebami, także
potrzebami, które kieruje do nas szpital czy MOPS. Zwróćcie Państwo uwagę – nie tylko
szpital, nie tylko MOPS - ja mówię o mieście - ale także i chociażby spółki miejskie. Bo ja
dziękując  rzeczywiście  lekarzom,  pielęgniarkom,  dziękując  pracownikom  MOPS-u  nie
wspomniałem  o  tym,  że  też  ogromny  szacunek  i  podziękowania  dla  tych,  którzy
codziennie  wykonują  swoją  pracę,  chodząc  do  tej  pracy  w  sytuacji  pandemii,  czy
epidemii, chociażby do spółek miejskich, które nadal funkcjonują. To jest Komunikacja
Miejska,  która  wozi  mieszkańców,  zgodnie  zresztą  z  poleceniami,  czy  zarządzeniami
Wojewody, rządu. Natomiast sytuacja, w której dzisiaj komunikacja znajduje się zmusza
nas do przesunięcia  na tej  sesji  dwóch milionów złotych właśnie  dla  komunikacji,  bo
wpływy z  biletów są  w tej  chwili  dramatycznie  niskie,  a  jeździć  trzeba.  Mało  tego  –
niektóre  linie  są  bardziej  obłożone,  bo  tych  miejsc,  które  mogą  być  zajęte  –  więcej
autobusów jeździ, bo miejsc, które mogą być zajęte w autobusach jest po prostu dużo
mniej, bo takie są zarządzenia, których staramy się przestrzegać. To samo podziękowanie
dla Wodociągów chociażby, bo nikt z nas się nie zastanawia, że w kranie płynie woda,
ścieki są doprowadzane a przecież, ażeby tak się działo ktoś musi codziennie chodzić do
pracy, zorganizować te pracę, zarząd zorganizował. Podobnie rzecz się ma ze sprzątaniem
miasta. Tu zarówno spółka SUEZ, jak i spółka PGO, także zmagając się z różnego rodzaju
wyzwaniami,  problemami,  bo chociażby wyzwaniem jest  kwestia  odbioru odpadów od
miejsc, które są objęte kwarantanną. To wszystko musimy wspólnie razem organizować
tak, ażeby nie narazić bezpieczeństwa zarówno mieszkańców miasta, jak i pracowników
tych spółek. Więc jeszcze raz ogromne podziękowania i szacunek dla osób, które w tym
trudnym czasie  uczciwie  realizują  swoją  pracę.  W  kontekście,  tak  jak  powiedziałem,
informacji, bo Pani Radna tutaj zwracała uwagę na braki informacyjne – ta informacja
jest. Jest na stronie internetowej. Cały czas, przypominam, funkcjonuje infolinia, działa
cały czas LocalSpot, więc tutaj nic się nie zmienia i służymy wszelką pomocą, łącznie z
tym o czym może nie wspomniałem, ale także w kontekście uczniów i zdalnego nauczania
także uruchomiliśmy dodatkową pomoc psychologiczną, pedagogiczną tym, którzy takiej
pomocy potrzebują. I tutaj także nic się nie zmieni. Patrzę jeszcze. Szanowni Państwo, w
kontekście natomiast… Jeszcze Pani Radna podejmowała kwestię spółek miejskich i tutaj
kwestie  prawne.  Oczywiście  my  wskazaliśmy  i  rozmawialiśmy  z  zarządami,  daliśmy
sygnał  zarządom,  żeby  postępowały  z  najemcami,  którzy  posiadają,  czy  prowadzą
przedsiębiorstwa wynajmując, dzierżawiąc od spółek lokale w analogiczny sposób jak to
czyni miasto i jestem przekonany, że spółki miejskie do tego rodzaju uwag się zastosują.
Natomiast,  jeśli  chodzi  już  o  szczegóły  związane  z  umorzeniem,  czy  zwolnieniem  z
podatków, tutaj reguluje to przede wszystkim prawo. A my wprowadziliśmy dla Państwa
Radnych  uchwały,  które  przecież,  jeśli  chodzi  o  mikro,  średnie,  małe,  średnie
przedsiębiorstwa, zupełnie zwalniają tych przedsiębiorców z podatków na czas epidemii
koronawirusa. Natomiast, tak jak w tych wszystkich rządowych dokumentach, wnioskach,
które trzeba w tym momencie złożyć, za każdym razem musi tam być informacja o tym,
że dana firma odczuła właśnie kwestie związane z pandemią i z epidemią koronawirusa.
To jest zgodne z przepisami po prostu prawa. Dobrze. Jeśli chodzi natomiast o czynsze w
lokalach mieszkalnych tutaj przypominam, że zgodnie z prawem w sytuacji pogorszenia
sytuacji  mieszkaniowej  przysługuje  wnioskowanie  o  dodatki  mieszkaniowe.  Mamy
świadomość, że w tej trudnej sytuacji  może być tak, że do MOPS-u będą wpływały…
będzie wpływać dużo więcej wniosków o tego rodzaju pomoc i ta pomoc, rzecz jasna,
będzie w tej formule również świadczona. Dziękuję bardzo.”          
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Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Proszę
Państwa, uchwaliliśmy porządek obrad. Mamy porządek obrad. Teraz toczy się dyskusja
na temat punktu, którego w porządku obrad nie mamy. Poprosiliśmy Pana Prezydenta o
informację poza protokołem, udzielił nam tej informacji. Ja proszę Państwa o szczegółową
dyskusję w punktach, które mamy dalej w porządku obrad. Bardzo o to proszę Panią
Radną  szczególnie.  Chyba,  że  Pan  Prezydent  uzna,  że  chciałby  Pan  teraz,  Panie
Prezydencie, tą dyskusję toczyć.”

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Nie, nie, to już nie ma
sensu.”
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Od tego mamy
porządek obrad, Szanowni Państwo, który wspólnie uzgadniamy, ustalamy, żeby później
go realizować. Dlatego, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał prowadzić dodatkową dyskusję
pamiętajcie Państwo, że oprócz tego, że mamy konkretne propozycje rozwiązań w formie
projektów uchwał mamy również punkt pod tytułem:  Sprawy różne, gdzie każdy radny
może się do woli wypowiedzieć.”
       
 
Ad pkt 3

Materiał:  Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej –
sprawozdanie za 2019 rok stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzę do
kolejnego punktu. Punkt trzeci: Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu
pieczy  zastępczej  –  sprawozdanie  za  rok  2019.  Czy  do  tego  punktu ktoś  z  Państwa
chciałby zabrać głos? Czy Pani Radna chciałaby zabrać głos w temacie o którym teraz
powiedziałem, w sprawie punktu pod tytułem: realizacja zadań w zakresie wspierania
rodziny? Czy w tym punkcie Pani chciała zabrać głos? Proszę bardzo.”

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Chciałam  tylko  powiedzieć,  że  Pan
Przewodniczący  sam  przyjął  taką  zasadę  i  ja  wyraźnie  prosiłam  na  początku  o
wprowadzenie punktu. To Pan sam podjął decyzję, że nie głosujemy mojego wniosku.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Nie złożyła Pani
takiego wniosku formalnego, Pani Radna. Zna Pani regulamin. Powinien paść wniosek
formalny.”

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Powiedziałam,  że  proszę  o  wprowadzenie
takiego punktu, że zabrakło mi w punktach...”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy w temacie
punktu trzeciego Pani Radna chciałaby zabrać głos?”

Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „To jest po prostu śmieszne, że Państwo nie
chcecie rozmawiać o temacie najważniejszym.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zabieram Pani
głos.  Poproszę  o  wyłączenie.  Przepraszam,  muszę,  jestem  zmuszony  do  wyłączenia
mikrofonu. Pani w chwili obecnej narusza regulamin i wypowiada się w punkcie zupełnie
innym niż jesteśmy. Jesteśmy w punkcie trzecim: Realizacja zadań w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za rok 2019. Czy ktoś z Państwa
Radnych  w  tym  punkcie  chciałby  zabrać  głos?  Nie  widzę.  Otrzymaliśmy  pisemne
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sprawozdanie. Poddaję pod głosowanie sprawozdanie. Proszę o pulpity do głosowania.
Proszę o zagłosowanie. Poczekam jeszcze chwilkę. Jeszcze trzy osoby nie zagłosowały.
Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 23 na tak. Stwierdzam, iż przyjęliśmy jednogłośnie
sprawozdanie z punktu trzeciego.” 

Ad pkt 4

Materiał:  Informacja  z  realizacji  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2019 stanowi  załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do  punktu  czwartego:  Informacja  z  realizacji  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2019. Czy w tym punkcie
ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przyjęcie
materiału  pisemnego,  który  otrzymaliśmy  od  Pana  Prezydenta.  Proszę  o  pulpity  do
głosowania.  Proszę  o  zagłosowanie.  Proszę  o  zbiorcze  wyniki  głosowania.  22  na  tak.
Stwierdzam, iż przyjęliśmy materiał również jednogłośnie.”

Ad pkt 5

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt piąty:  Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta
Płocka z 27 lutego 2020 roku. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do tej treści protokołu,
do projektu protokołu? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu. Proszę o
pulpity  do  głosowania.  Proszę  Państwa  Radnych  o  zagłosowanie.  Dziękuję.  Proszę  o
zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Również przyjęliśmy protokół jednogłośnie.” 

Ad pkt   6

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do  punktu  szóstego:  przyjęcie  uchwał  w  sprawach,  I  etap  –  dyskusja  i  zgłaszanie
wniosków.”

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach: 

1. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 338),

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt pierwszy
– projekt uchwały na druku numer 338. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Tutaj będzie mała autopoprawka. Pan mecenas proszę bardzo.”
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Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „W projekcie uchwały w tytule wkradł się
błąd.  Jest  „w  sprawie  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu
długoterminowego”.  Powinien  być  tak  jak  jest  w  porządku  obrad,  czyli  uchwała
„zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu”. Dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Pani Radna Wioletta Kulpa.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję za udzielenie głosu.”

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

Pani  Radna  Wioletta Kulpa powiedziała:  „Widzę,  że  się  zamyka usta radnym. Panie
Skarbniku, mam pytanie, dlaczego w tym momencie podejmujemy decyzję o zwiększeniu
o 40 milionów zadłużenia, kolejne zadłużenie.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Czy jeszcze
jakieś inne pytania ze strony Państwa Radnych? Pan Radny Piotr Kubera, proszę.”

Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Chciałbym zapytać na co konkretnie przeznaczymy
te 40 milionów, bo z uzasadnienia do uchwały wynika, że jak dają to po prostu bierzemy,
tak.  Nie  ma  ani  słowa  o  kwestii  przeznaczenia  tych  pieniędzy  na  konkretne  cele,
konkretne inwestycje, konkretne zadania. Prosiłbym o wymienienie tego.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Pan Sekretarz, proszę
bardzo.”

Pan Radny  Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Panie Skarbniku! Szanowni Radni! Nie wiem, czy dobrze - proszę właśnie poprawić mnie,
jeżeli źle zrozumiałem intencję  à propos tej uchwały - ale rozumiem, że my będziemy
mogli  mieć  w  dyspozycji  dodatkowe  40  milionów,  co  nie  oznacza,  że  na  pewno  je
wykorzystamy. Kwestia tylko taka, że jeżeli rynek, który miesiąc temu znaliśmy będzie w
zupełnie innej strukturze, tak na dobrą sprawę, bo nikt chyba z nas siedzących na tej sali
nie wie w jaki sposób będzie kształtowany popyt i podaż, jeżeli chodzi o usługi budowlane
i tak dalej, i tak dalej, i inwestycyjne, to rozumiem, że jest to tylko zabezpieczenie do
tych znanych nam już  dziś  ogólnomiejskich największych inwestycji  i  mowa tu o sali
koncertowej. I szczegółowo – proszę mnie poprawić, jeżeli źle myślę – rozumiem, że te
dodatkowe 40 milionów jest tylko w dyspozycji z przeznaczeniem dla samorządu miasta
Płocka, ale nie obliguje nas to do tego, że ten kredyt w momencie, kiedy nie będzie
potrzebny i tak będziemy go ciągnąć. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Raz jeszcze Pan Radny
Piotr Kubera. Przepraszam. Proszę.”

Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Może do tego co powiedział Pan Radny Kominek,
bo jeżeli bierzemy 40 milionów to ta kwota z czegoś wynika. A dlaczego nie bierzemy
100, jeżeli dają? Bo tak wynika z uchwały. Więc chyba na czymś te nasze obliczenia są
oparte  i  konkretnie  możemy  rozmawiać  o  konkretnych  zadaniach.  A  gdzieś  tam  na
zapleczu  będziemy  mieli  40  sobie  milionów,  może  wykorzystamy,  może  nie
wykorzystamy.  Jeżeli  bierzemy,  to  na  jakiś  konkretny  cel.  Zresztą  prywatnie  też  jak
bierzemy kredyt to chyba na jakiś konkretny cel. I proszę jeszcze wskazanie lat, kiedy
będziemy wydatkowali te dodatkowe pieniądze.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Chyba pora na
odpowiedzi  ze  strony  Pana  Skarbnika.  Poprosiłbym  Panie  Skarbniku  o  przyciśnięcie
jeszcze raz, bo skasowałem Pana niechcący. Proszę bardzo.”

Pan  Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Bardzo dziękuję. Zanim
byłem w stanie odpowiedzieć padły następne pytania do pytań. Więc odpowiadając na
pytanie  –  tak,  my odkąd ja  jestem to wszystkie  kredyty  i  obligacje,  które  bierzemy
podpisywane są na zasadzie takiej, że mamy je w dyspozycji, wykorzystujemy wtedy,
kiedy mamy taką potrzebę, oczywiście w zakresie pewnych lat na które te umowy są
podpisywane. I  tak jak wszyscy również wiedzą z reguły nie wykorzystujemy tyle ile
mamy zapisane budżecie, bo w momencie, kiedy jest lepiej przesuwamy te ciągnienia na
później.  Więc  mówimy  o  tym,  że  to  miałaby  być  umowa,  która  będzie  podpisana.
Odpowiadając Panu Radnemu – lata, które prognozujemy do ciągnienia to jest 2022-
2023,  konkretnie  pod  salę  koncertową,  dokładnie  jeden  do  jednego  te  40  milionów.
Dlaczego 40 a nie 100? Dlatego, że w roku 2016, jak komitet kredytowy EBI oceniał
miasto  Płock  przydzielili  nam  taki  limit  200  milionów  złotych.  My  wtedy  nie
potrzebowaliśmy. Wzięliśmy 150. Stąd chcieliśmy w tej chwili biorąc pod uwagę to, że
jest to najtańsze finansowanie jakie można pozyskać na rynku, tańszego nie ma, nie ma
takiej możliwości, chyba że się dostaje bezzwrotne pieniądze, z których korzystamy, to
stwierdziliśmy, że wykorzystamy te 50. Po dyskusjach z EBI okazało  się, że przy takich
wynikach  jakie  ma  miasto  Płock,  czyli  dobrych,  oni  nie  muszą  iść  na  taki  komitet
kredytowy sensu stricte, czyli mogą nam zwiększyć ten limit, który udzielili nam w 2016
roku, o 20 procent, czyli dokładnie o te 40 milionów. Stąd jest to 40 a nie 50, 100, czy
200. A poza tym akurat również biorąc pod uwagę to co mieliśmy wpisane w budżecie też
40, bo w tej chwili taka wstępna ocena kosztów sali  koncertowej to jest 80 milionów
złotych, stąd jest jakby te 40 milionów potrzebne na tą inwestycję. I to tyle. Jeśli jeszcze
jakieś pytania, to chętnie odpowiem.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ponownie Pan
Radny Piotr Kubera. Proszę bardzo.”

Pan  Radny  Piotr  Kubera powiedział:  „To  znaczy  jak  dobrze  zrozumiałem  głównym
założeniem jest tutaj budowali sali koncertowej, tak. Oczywiście te 100 milionów to nie
zachęcam do brania takiego kredytu, żeby była jasność. To był tylko przykład dlaczego
40, nie  100 w uchwale.  Interesuje  mnie  tylko koszt,  bo z  tego co zrozumiałem Pan
powiedział,  że  te  pieniądze  będą  wykorzystane,  być  może  nie  będą  wykorzystane  w
zależności  od  potrzeb.  Jaki  jest  koszt  tego  pieniądza,  jeżeli  nie  wykorzystamy  40
milionów złotych?”

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

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Żaden. (z sali Pan Radny
Piotr Kubera powiedział: „Niczym nie ryzykujemy?”) Niczym nie ryzykujemy. Możemy
tak naprawdę tych pieniędzy nie wziąć, tak jak i obecnych co mamy 150, zostało nam
jeszcze  66  do  pociągnięcia  w  tym  roku  i  zobaczymy  jak  się  sytuacja  potoczy,  czy
będziemy je ciągnąć. Aczkolwiek tą umowę, którą mamy na te 150, mamy do roku 2020,
czyli w tym roku jakby kończy się okres na ciągnienie. Tą, którą w tej chwili byśmy mieli
podpisywać na te 90 to są lata 2020-2024.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
bardzo Panu Skarbnikowi. Raz jeszcze Pan Radny, proszę.”

Pan  Radny  Piotr  Kubera powiedział:  „Ostatnie  pytanie  już.  Teoretycznie  może  się
zdarzyć, że te pieniądze nie pójdą na salę koncertową tylko na inne zadania, tak?”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Skarbnik.”

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Tak, może się zdarzyć że…
My jakby wskazujemy w momencie, kiedy podpisujemy kredyt z EBI musimy dać listę
inwestycji  na  które  te  pieniądze  idą,  natomiast  w  trakcie  można  tą  listę  zmieniać  i
Państwo Radni będą decydować potencjalnie na jakie inwestycje potem te środki będą
wykorzystane. Na dzień dzisiejszy jakby wpisane do WPF zostało te 40 milionów pod salę,
natomiast na co pójdą to już jakby kwestia Państwa decyzji.”

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

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dokładnie  tak,
Szanowni Państwo, te nasze działania, które dzisiaj podejmujemy, także w perspektywie
bieżącego roku,  to również  działania,  które  podejmujemy  w pełni  świadomie.  Na ten
moment nie chcemy rezygnować z żadnej inwestycji, którą mamy zapisaną w budżecie.
Świadomie też dlatego, bo mamy świadomość, że to dopiero jest tak  naprawdę realne
wsparcie naszych przedsiębiorców, tych którzy dzisiaj dają pracę mając firmy budowlane,
ale  także  prowadząc  różnego  rodzaju  interesy  związane,  nie  wiem,  z  chociażby
hurtowniami,  którzy  posiadają  materiały  budowlane.  To  wszystko,  jeśli  byśmy
zrezygnowali  z  realizacji  tych inwestycji,  oznaczałoby także dodatkową zapaść w tym
sektorze.  Tego  nie  chcemy robić,  świadomie  wykorzystując  także – to  trzeba  mocno
podkreślić,  dziękując  zarówno  Panu  Skarbnikowi,  jak  i  Państwu  Radnym,  ale  także
wszystkim służbom odpowiedzialnym za budżet miasta Płocka – dobrą sytuację finansową
naszego budżetu i zaufanie jakim cieszymy się, jeśli chodzi o nie tylko agencje ratingowe,
ale właśnie banki, na czele z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Natomiast ostatnie
pięć lat pokazało, że z tego rodzaju wsparcia korzystamy w sposób bardzo racjonalny.
Przypomnę, o tym też rozmawialiśmy, kiedy mówiliśmy o zadłużeniu na ostatniej sesji, to
zadłużenie w ciągu ostatnich pięciu lat nie tylko nie wzrosło ale wręcz spadło, jeśli chodzi
o  miasto  Płock  i  cały  czas  utrzymuje  się  na  bezpiecznym  poziomie,  choć  mamy
świadomość, że czasy w których nam przyszło żyć na pewno nie są łatwe i nie wiadomo
jak  będzie  wyglądała  sytuacja  na  przykład  za  miesiąc,  czy  dwa,  krótko  mówiąc,  po
pandemii koronawirusa. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo  Panie  Prezydencie.  Nie  widzę  więcej  zgłoszeń  w  tym  punkcie  obrad,  zatem
Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnych dwóch punktów. Tradycyjnie proponuję
powiązać dyskusję w punktach 2 i 3 z uwagi na zbieżność tematyczną.(...)”       
 

2. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy-Miasto  Płock  na  lata
2020-2046 (druk nr 339),
oraz

3. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2020  (druk  nr
340),

Autopoprawki do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 339 stanowią załączniki
nr 12 i nr 13 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawki do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 340 stanowią załączniki
nr 14 i nr 15 do niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektów uchwał pomieszczonych na drukach nr 339 i
340.  
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4. delegowania  przedstawicieli  Rady  Miasta  Płocka  do  Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 323),

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział: „Przechodzimy
do  kolejnego  punktu.  Punkt  czwarty  –  projekt  uchwały  na  druku  nr  323  w  sprawie
delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Czy w tym punkcie jakaś dyskusja? Może proponuję, Szanowni Państwo, żebyśmy już
teraz zgłosili kandydatury, swoich delegatów do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Czy
kluby dokonały takich ustaleń? Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę bardzo.”

Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Zgłaszam
kandydaturę Pani Małgorzaty Ogrodnik oraz Pana Tomasza Kominka.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Pan Tomasz
Kominek od razu może odpowiedzieć, czy wyraża zgodę.”

Pan  Radny  Tomasz  Kominek wyraził  zgodę  na  kandydowanie  do  składu  Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Jest  zgoda,
natomiast czy mamy zgodę na piśmie Pani Radnej Ogrodnik? (niezrozumiały głos z sali)
To niestety, jeżeli nie mamy na piśmie, to prosiłbym o… (niezrozumiały głos z sali) Może
przez mikrofon, jeżeli będziemy w stanie usłyszeć. Oczywiście, że tak. Prosiłbym w takim
razie o komunikację z Panią Radną Małgorzatą Ogrodnik, żeby nam potwierdziła gotowość
do pracy w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Chociaż może będzie, jeżeli nie
uda się inaczej, a Pani Radna jest w którejś z sąsiednich sal, to prosiłbym o pojawienie
się i  przynajmniej z korytarza potwierdzenie. Czy jakieś jeszcze zgłoszenia, Szanowni
Państwo?  Nie  widzę  zgłoszeń  żadnych,  więc  przejdę  do  kolejnego  punktu  a  w
międzyczasie zapewne będziemy mieć sygnał od Pani Radnej albo przed głosowaniem
będziemy mieć potwierdzenie na piśmie, że Pani Radna jest gotowa do pracy w komisji
bezpieczeństwa.”  

5. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku (druk nr 324),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 324.

6. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku (druk nr 325),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 325.

7. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku (druk nr 326),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 326.

8. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku (druk nr 327),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 327.

9. zmiany uchwały nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie ustalenia  szczegółowych warunków przyznania  i
odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi  opiekuńcze,  z
wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub  całkowitego zwolnienia  od opłat,  jak również  trybu ich pobierania
(druk nr 328), 
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Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 328.

W  tym  miejscu  obrad  Pani  Radna  Małgorzata  Ogrodnik wyraziła  zgodę  na
kandydowanie  do  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  (dot.  projektu  uchwały
pomieszczonego na druku nr 323).
 

10. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk
nr 329),

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt dziesiąty – projekt uchwały na druku numer 329 w sprawie
ustalenia  wysokości  opłaty  za  pobyt  w Izbie  Wytrzeźwień w Płocku.  Czy  tutaj  jakieś
pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Dziękuję. (niezrozumiałe głosy z sali) I
niestety w tym hotelu na frekwencję nie narzekamy. (niezrozumiałe głosy z sali) Ja tylko
nie rozumiem, Szanowni Państwo, ożywionej dyskusji w tym punkcie. (niezrozumiały głos
z sali)  I  tak  widzę,  że  jest  to  silniejsze dla  niektórych od mojego dopuszczania,  czy
niedopuszczania. Są specyficzne emocje widzę.” 

11. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto  Płock,  zlokalizowanej  w  Płocku  przy  ul.  Wańkowicza  (druk  nr
330),

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo, punkt jedenasty, druk numer 330 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul.
Wańkowicza. Czy do tego punktu jakieś pytania? Proszę bardzo.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A ja tak, chciałabym się dowiedzieć przy ulicy
Wańkowicza, bo te działki są zlokalizowane na granicy z jarem, czy wszyscy mieszkańcy
przy ulicy Wańkowicza mają takie samo prawo do wydzierżawiania dodatkowej części
nieruchomości, która jest własnością Gminy Miasto Płock czy to jest jakiś wyjątek.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział:  „Czy jeszcze
jakieś  pytania,  Szanowni  Państwo,  do tego  punktu?  Nie  widzę,  zatem Pan Prezydent
Andrzej Nowakowski, proszę.”  

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Wszyscy mieszkańcy
mają takie samo prawo. Jeśli tylko zwrócą się i chcą wydzierżawić to nie ma problemu. (z
sali Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Chciałam się dowiedzieć, czy ktoś inny
wynajmuje...(niezrozumiały  głos).”)  W tej  chwili  nie  odpowiem Panu,  czy wynajmuje.
Trzeba to sprawdzić, dobrze?”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Czy  jeszcze  jakieś  pytania  ze  strony  Państwa  Radnych  do  tego  punktu?  Nie
widzę.”

12. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Parcele (druk nr 331),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 331.
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13. przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2020” (druk nr
332),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 332.

14. zmiany uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia
2014  roku  w  sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji
społecznych na terenie Miasta Płocka (druk nr 333),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 333.

15. zmiany Uchwały Nr 870/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada
1997  r.  w  sprawie  przekształcenia  Zakładu  Komunikacji  Miejskiej  w
Płocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 334), 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 334.

16. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na
terenie  miasta  Płocka  oraz  wysokości  stawek  opłat  za  parkowanie
pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania
oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (druk nr 335),

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 335 stanowi załącznik
nr 16 do niniejszego protokołu.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kolejny punkt,
szesnasty – projekt uchwały na druku numer 335 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości  stawek
opłat  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  i  opłaty  dodatkowej,  sposobu  ich
pobierania  oraz  wprowadzenia  opłaty  abonamentowej.  Do  tego  dokumentu  mamy
autopoprawkę. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania dotyczące tego projektu
uchwały? Pan Radny Piotr Kubera, proszę bardzo.”

Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Krótkie pytanie, proszę o krótką odpowiedź – jak
to  będzie  teraz  z  tymi  trzydziestoma  minutami  dla  płocczan?  Czy  każdy  kto  chce
skorzystać musi mieć Kartę Płocczanina, czy wystarczy numer rejestracyjny, czy może źle
czytam to uzasadnienie do uchwały?”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa Radnych odnośnie tego punktu? Nie
widzę. Kto, Panie Prezydencie, udzieli odpowiedzi? Pan Prezydent osobiście, proszę.”     

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Będzie potrzebna Karta
Płocczanina. (głos z sali: „To trzeba będzie ją przy sobie mieć?”) Nie, nie, tylko trzeba
będzie być jej właścicielem.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „To  od razu
dopytajmy, Panie Prezydencie, ponieważ takie głosy gdzieś też w społeczeństwie krążą –
jaki  będzie  koszt  wyrobienia  tej  Karty  Płocczanina,  czy  już  wiadomo?  Czy  będzie
jakikolwiek koszt, jeśli tak to jaki dla mieszkańca, jeśli mógłbym prosić?”

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka powiedział:  „Dla mieszkańca nie
będzie żadnego kosztu wyrobienia Kary Płocczanina.”
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Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. (niezrozumiały głos z sali).”

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „W tej chwili jeszcze nie
wiem. (niezrozumiały głos z sali) Dokładnie, planujemy od 1 września, tak.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czyli bezpłatnie
będziemy mieli. (niezrozumiałe głosy z sali) Raz jeszcze Pan Radny Piotr Kubera, proszę.”

Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Znaczy chodzi mi o to, czy to nie będzie za dużo
biurokracji, Panie Prezydencie, bo tak, jesteśmy zameldowani w Płocku, figurujemy w
tych naszych rejestrach,  jeździmy samochodami  w większości  pewnie  z  rejestracjami
płockimi i teraz ja zaparkuję sobie, nie wiem, pod sądem na Narutowicza, pójdę do sądu,
nie położę Karty Płocczanina i co, czy to będzie w systemie już elektronicznym tych osób
sprawdzających,  że  ja  jestem płocczaninem bądź  nie?  A  jak  nie  będę  miał  karty  to
znaczy, że nie jestem płocczaninem i nie mogę skorzystać z bezpłatnej półgodziny, bo
jeszcze nie wyrobiłem, może zapomniałem wyrobić, może nie zamierzam wyrobić, no nie
wiem,  tej  Karty  Płocczanina?  To  jest  trochę  krzywdzące  pewnie  dla  sporej  część
społeczeństwa  tutaj  w  Płocku.  Czy  ona  będzie  miała  zdjęcie?  Trzeba  sobie  zrobić  to
zdjęcie, zapłacić za to zdjęcie do tej Karty Płocczanina. (niezrozumiałe głosy z sali).”   

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

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Oczywiście to będzie
aplikacja, natomiast tego rodzaju działania mają na celu właśnie wyrobienie tej Karty
Płocczanina i zachęcenie mieszkańców do tego, ażeby taką Kartę Płocczanina posiadali.
Ona nie będzie żadnym kosztem. Rzeczywiście będzie w pewien sposób trzeba dokonać
pewnych  czynności,  które  sprawią,  że  będziemy  mieli  tę  aplikację  i  będzie  to
potwierdzone, że mamy Kartę Płocczanina. Ale nie będzie żadnych dodatkowych kosztów.
Wobec tego chodzi tutaj przede wszystkim o pewien zabieg, że mieszkańcy Płocka, którzy
będą  posiadali  Kartę  Płocczanina,  będą  mogli  korzystać  z  tych  trzydziestu  minut  za
darmo. Bardziej pozwoli to nam także działania związane z promocją Karty Płocczanina i
zarazem zachęceniem mieszkańców do tego, ażeby rzeczywiście taką Kartę Płocczanina
posiadali. (niezrozumiałe głosy z sali)”     

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ja  tylko
przypomnę Państwu, że ta karta nam będzie służyła też – mieszkańcom Płocka – do wielu
różnych innych usług, które w założeniach regulaminu karty są i one są dla nas, według
mnie, jakimś bonusem dodatkowym i na pewno mając kilka miesięcy czasu na to warto.
Oby tylko oczywiście kwestie epidemiologiczne nam to umożliwiły warto będzie sobie tą
kartę w tak niewielki… z niewielkim trudem wyrobić. Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa
raz jeszcze, proszę.”

Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „No dobrze, tylko jeśli dla nas jest to mało
czytelne na tym etapie jako radnych i mamy za tym podnieść rękę przy głosowaniu nad
tym projektem uchwały, to co ma powiedzieć mieszkaniec, który kompletnie nie wie na
czym będzie  to  polegało.  Rozumiem oczywiście  parę  miesięcy  do  września,  że  nam
zostało jeszcze na temat wdrażania tego w życie i informowania, ale dobrze byłoby mieć
pełną wiedzę w momencie podejmowania tej uchwały. Natomiast moje pytanie jest takie,
jeśli  to jest aplikacja – a co z osobami, które, nie wiem, nie orientują się, nie mają
telefonu z  takimi  aplikacjami,  bo są osobami starszymi,  mają zupełnie  inne telefony,
które  nie  są  wyposażone  i  tak  w  pełni  zinformatyzowane,  że  mogą  ewentualnie
skorzystać z tej aplikacji? Jak będzie wyglądała taka rejestracja? Czy muszą się udać do
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urzędu  gminy  w  tym  temacie?  Czy  muszą  ewentualnie  zgłosić  się  poprzez  stronę
internetową? Takie rzeczy są potrzebne, żebyśmy mogli wyjaśnić im. Jeśli chodzi o to -
Karta Płocczanina, czy ona będzie mogła być wydana dla mieszkańca, który mieszka od
wczoraj, czy musi mieć jakiś staż zamieszkiwania na terenie miasta Płocka?”     

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „To  może
poprośmy, Panie Prezydencie, osobę, która będzie mogła precyzyjnie odpowiedzieć na te
pytania.  (niezrozumiały  głos  z  sali)  Może,  tak  jest,  proponuję  Szanowni  Państwo,
przejdźmy do kolejnych punktów. Gdy pojawi się osoba merytorycznie związana z Kartą
Płocczanina uzyskamy pewnie szczegółowe odpowiedzi. Przechodzimy w takim razie do
punktu siedemnastego.(...)”   
 

17. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 336),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 336.

18. przyznania  dotacji  na  wykonanie  robót  budowlanych  lub  prac
konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych
do rejestru zabytków (druk nr 337),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 337.

19. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia
na  nie  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych na rok 2020 (druk nr 341),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 341.

20.  zmiany uchwały nr 119/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia
2011  roku  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  pobyt  dziecka  w
żłobku,  klubie dziecięcym i  u dziennego opiekuna prowadzonych przez
Gminę  Miasto  Płock  oraz  maksymalnej  opłaty  za  wyżywienie  (druk  nr
342a),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 342a.

21. przyjęcia  planu  budowy  ogólnodostępnych  stacji  ładowania  w  Płocku
(druk nr 343),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 343.

22. przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Płocku za 2019 rok (druk nr 344),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 344.

23. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2019 rok”
(druk nr 345),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 345.

24. przyjęcia  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  lata
2020-2024 (druk nr 346),
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Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 346.

25. określenia  terenu  działania  poradni  psychologiczno-pedagogicznych
prowadzonych przez Miasto Płock (druk nr 347),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 347.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy mamy już
możliwość, Panie Prezydencie, powrotu? Szanowni Państwo, wracamy na razie do Karty
Płocczanina. Kto zabierze głos, Panie Prezydencie? (z sali  Pan  Andrzej Nowakowski
Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Jest  Pan  Prezes  Komunikacji  Marcin  Uchwał.
Komunikacja  będzie  operatorem.”)  Tak  jest,  zgadza  się,  czyli  ekspert  bezpośredni.
Prosimy  bardzo  Pana  Prezesa  do  mównicy.  Pan  Prezes  Marcin  Uchwał,  Komunikacja
Miejska, czyli operator Karty Płocczanina w imieniu miasta Płocka.”

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Witam Państwa bardzo serdecznie! Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni
Państwo!  Przedmiotowa  uchwała  dotyczy  zmiany  w  regulaminie  strefy  płatnego
parkowania,  która  ma  za  zadanie  doprecyzowanie  jej,  dostosowanie  systemów
operacyjnych dla firmy Flowbird, która obsługuje dzisiaj strefę tak, abyśmy bezkosztowo
tej modernizacji w kwestii korelacji z Kartą Płocczanina mogli dokonać. Bo jedynie przy
zmianie prawa miejscowego firma Flowbird będzie musiała, zobowiązana będzie w kwestii
za  darmo  wykonać  tę  usługę.  I  teraz  odpowiadając  na  te  pytania,  które  się
przysłuchiwałem, Państwa, które zapamiętałem i  proszę ewentualnie  o uzupełnienie –
Karta  Płocczanina  jest  programem,  który  ma  zachęcić  płocczan  jakby  w  udziale  w
instytucjach  miejskich,  które  są  finansowane  przez  miasto.  Aby  uczestniczyć  w  tym
programie  i  teraz  co  to  jest  program Karta  Płocczanina  –  Karta  Płocczanina  to  jest
aplikacja  do  której  możemy  każdy  za  darmo  się  aplikować  poprzez  różne  formy
inicjowania tego aplikowania, czyli między innymi poprzez złożenie papierowego wniosku
w odpowiednie punkty, które zostaną takie dostępowe Państwu przedstawione później,
jak również poprzez samo wykonanie zdjęcia chociażby PIT-u, zeznania rocznego, czy
podatku rolnego, bo takie warunki są, żeby - między innymi - żeby w Karcie Płocczanina
brać udział, być uczestnikiem tego programu. Odpowiadając na pytanie Pani Radnej. Jeśli
chodzi o osoby starsze w ramach Karty Płocczanina będzie implementowany program
miejski 3+ i Karta Seniora, i dla tych grup będą karty plastikowe również. Czyli będzie
miał  wybór  mieszkaniec,  jeśli  oczywiście  zadeklaruje  taka  osoba  starsza,  że  będzie
chciała mieć plastik, bo nie jest to jednoznaczne, że od razu plastik dojdzie w kopercie
razem z aplikacją do Karty Płocczanina. Nie wiem, może pytania na bieżąco, bo tyle
byłem w stanie zapamiętać.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosiłbym w
takim razie  o  kolejne  doprecyzowujące pytania.  Najpierw Pani  Radna Wioletta  Kulpa,
proszę.”

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Znaczy  trochę  mnie  zatrwożyła  mnie  ta
informacja, że ktoś ma robić zdjęcie PIT-u swojego.”

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Pierwszej stronie PIT-u polegającej na tym, żeby można było...”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ale jest RODO, tam są dane osobowe.”

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Nie, ale proszę Pani, zgodnie z regulaminem Karty Płocczanina, aby być uczestnikiem
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tego programu trzeba wykazać się, że albo jest się zameldowanym w mieście Płock, bądź
opłaca się podatek roczny, na dzień 31 grudnia adres zamieszkania w podatku w PIT jest
miasto  Płock,  bądź  podatek  rolny  również  się  odprowadza  w  mieście  Płock.  I  jakby
pierwsza  część  oczywiście  to  są  dane  wrażliwe  do  których  mamy  zgłoszone  do
odpowiednich instytucji  i  taką bazę danych mamy jakby zezwolenie, żeby prowadzić i
weryfikować mieszkańców Płocka.”

Pani  Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała:  „No dobrze, a czy w takim razie  nie lepiej
byłoby podpisać umowę na przekazywanie sobie danych – mam na myśli komunikacja
versus Urząd Miasta Płocka, który jest… generuje te wszystkie informacje i potwierdzać
to w jakiś sposób, bo teraz, jeśli mieszkaniec będzie, nie wiem, miał do wybrania, którą
wersję ma potwierdzić, czy jest, czy nie jest mieszkańcem, to chyba trochę narobimy
sobie bałaganu. Czy nie mogłoby być, jeśli do Państwa wpływa zgłoszenie, ta aplikacja,
sobie ktoś się rejestruje i Państwo to weryfikujecie w Urzędzie Miasta Płocka, czy dana
osoba jest, czy nie jest mieszkańcem Płocka na podstawie podatku, bo to urząd miasta
ma najwłaściwsze i najświeższe dane, a nie PIT, który może mieć siedem miesięcy po
złożeniu, mogą Panu zrobić zdjęcie i w tym czasie już może nie być mieszkańcem Płocka.”

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Znaczy, wie Pani co, nie potrafię Pani odpowiedzieć na to pytanie. Ja odpowiadając Pani
jak  jest  skonstruowany  dzisiaj  regulamin  Karty  Płocczanina,  który  funkcjonuje  już
podobny, no w kilku miastach jesteśmy już pionierami na skalę Polski, bym powiedział, w
tej wersji,  którą będzie miasto Płock proponowało, takie uczestnictwo mieszkańców w
tym,  w instytucjach  miejskich  poprzez  uczestnictwo w tym programie,  natomiast  nie
widzę  problemów.  Dzisiaj  na  strefie  płatnego  parkowania  weryfikujemy  osoby,  które
abonamenty chociażby...”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A tak, tylko że dzisiaj Pan nie weryfikuje, czy
ktoś jest mieszkańcem, czy nie, tylko czy opłacił, czy nie opłacił i czy ma prawo do tej
zerowej opłaty, czy musi uiścić stosowną opłatę.” 

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Podatek  na  31  grudnia,  będzie  PIT  z  adresem  zamieszkania  płockim  będzie
zweryfikowany pozytywnie.”

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Okej,  proszę  Pana,  tylko  mamy,  PIT-y
składamy, w tej chwili składamy do końca maja, tak, teraz jest przedłużone, do końca
maja i ta osoba składa aplikację Panu, program się uruchamia we wrześniu i mamy kilka
miesięcy  różnicy,  tak,  pomiędzy  kwietniem a  wrześniem.  I  teraz  pytanie  –  na  jakiej
podstawie Państwo wtedy weryfikujecie czy ta osoba już nie poszła do innego miasta, czy
składa na podstawie PIT-u, który jest z poprzedniego okresu obrachunkowego? To nie
jest świeża dana.”

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Znaczy  prowadzenie  karty  i  jakby  regulamin  jest  jeszcze  w  pewnym  kwestiach
niedoprecyzowany,  ponieważ  jest  w  trakcie  tworzenia,  również  na  podstawie  tak
naprawdę Gdańska, który ma wprowadzony podobny produkt i też, bym powiedział, ta
weryfikacja  trwa  i  staramy  się  uczyć  na  błędach  innych.  Na  dziś  tak  jest.  Ja  nie
wykluczam,  że  to  co  Pani  Radna  mówi,  będziemy  w  ramach  zespołu  projektowego
analizować.” 

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ale okej, tylko że Państwo nie macie wybranej
ostatecznie ścieżki i  nie jest Pan w stanie teraz nam określić do końca jak to będzie
wyglądało, więc pytanie po co się tak śpieszymy, jeśli nawet nie wiemy...”
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Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Która ścieżka? Ścieżka jest znana.”

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Sekundkę.  Nie  nie  jest  znana,  bo  przed
chwileczką pytałam się jak będzie wyglądała weryfikacja człowieka na podstawie PIT w
ciągu paru miesięcy. On składa dane na 31 grudnia na przykład 2019 roku, czyli w ciągu
roku kalendarzowego od stycznia do grudnia i owszem on zamieszkiwał w mieście Płocku,
ale nie wiemy co się działo przez następne dziewięć miesięcy, czyli to nie jest do końca.
Dlatego prosiłam, żeby to zweryfikować w jakiś sposób z wydziałem odpowiednim Urzędu
Miasta Płocka, który zajmuje się naliczaniem podatków, bo tam są najbardziej… (z sali
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Jeśli chodzi o PIT-y to jest
jest urząd skarbowy. My nie mamy dostępu.”) Ale po co? Nie, ja mówię o podatku od
nieruchomości.  (z  sali  Pan  Wojciech  Ostrowski Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedział:
„Podatek od nieruchomości to nie ma nic wspólnego z byciem mieszkańcem Płocka, bo ja
mogę mieć dziesięć nieruchomości w Płocku mieszkając gdzie indziej.”) No dobrze, ale
macie  wydział  meldunkowy,  tak,  i  wiecie  kto  jest  a  kto  nie  jest  mieszkańcem.  To
odstąpmy od podatku, tylko ewidencja mieszkańców w zakresie zameldowania.”      

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Ja jeszcze tylko do Pana Skarbnika.”
    
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Albo  może
jeszcze skończmy, są kolejna pytania, według kolejności zgłoszeń a później byśmy prosili
o zbiorcze odpowiedzi.  Dobrze, to proszę może teraz odpowiedź tylko Pani Radnej,  a
później będzie Pan Radny Piotr Kubera.”

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Mieszkaniec wskazuje w PIT na dzień 31 grudzień. Jeśli ktoś zmieni w styczniu, czy w
marcu nie ma znaczenia,  bo podatek jest płacony na dzień 31 grudzień, w tej dacie,
kiedy  jest  ten  mieszkaniec…  zadeklarowane  miejsce  zamieszkania.  Czyli  nie  ma
kompletnie  znaczenia,  czy  on  zmieni,  czy  nie  zmieni.  My  będziemy  w  tym  roku
weryfikować na 31 grudzień 2019 roku,  tak,  dla  mieszkańców i  to  jest  jakby prosta
weryfikacja  z  naszej…  (niezrozumiałe  głosy  z  sali)  Ale  nie  ma  tego.  To  może  Pani
mieszkać, akurat tego dnia się zameldować na przykład w mieście. (z sali Pani Radna
Wioletta Kulpa  powiedziała: „Ale nie ma PIT-u wtedy dla Płocka.”) Ale może ma Pani
jeszcze… To nie są łączone… (z sali  Pani Radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Ale to
przecież  wcześniej  rozmawialiśmy  o  meldunku…  (niezrozumiały  głos)”.  Jeszcze  raz.
Jeszcze raz. Żeby być uczestnikiem Karty Płocczanina należy albo płacić podatki w Płocku
i na dzień 31 grudnia mieć miejsce zamieszkania, albo być osobą zameldowaną w Płocku,
albo płacić podatek rolny, albo być uczestnikiem Karty 3+, albo być uczestnikiem Karty
Seniora.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ja  powiem
więcej,  Szanowni Państwo. To wszystko, o czym mówi teraz Pan Prezes, uchwaliliśmy
jako Rada Miasta Płocka zatwierdzając regulamin Karty Płocczanina parę miesięcy temu.” 

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„To  dzisiaj  przedmiotowa  uchwała,  o  której  Pani  Radna  mówi,  jest  tylko  i  wyłącznie
technicznym  zabiegiem,  aby  wykonawca  firma  Flowbird  mogła  bezkosztowo  dokonać
zmiany  w  oprogramowaniu.  W  innym  przypadku  kosztowałoby  to  spółkę  około  100
tysięcy złotych, jeśli  byśmy tej zmiany nie dokonali a chcieli  implementować program
strefy płatnego parkowania do Karty Płocczanina. Jeszcze odpowiadając Panu Radnemu
odnośnie… (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „A za szybą trzeba mieć, żeby
potwierdzić  to,  w  sensie  potwierdzenia  tej  Karty  Płocczanina?  Czy  za  szybą  coś
wkładam?”) Nie, nic Pani nie wkłada za szybą. Wszystko jest, systemy mają być właśnie
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do tego, bo te systemy będą zintegrowane z obecnymi czytnikami kontrolerskimi. Przy
logowaniu się do aplikacji uczestnik programu będzie wybierał pakiety w jakich będzie
chciał uczestniczyć, w zależności od tego czy ma dzieci, ile ma tych dzieci i w ogóle czy
jest  studentem.  Wszelka  będzie  naprawdę  tutaj  bardzo  duża  możliwość  pakietowa  i
pakietowania  usług  również.  W  kontekście  strefy  płatnego  parkowania  będzie  mógł
uczestnik  zadeklarować w systemie,  bo to będzie  raz  – aplikacja,  ale również  strona
webowa, czyli będzie portal uczestnika tego programu, każdego mieszkańca, który będzie
mógł wejść, zadeklarować, do dwóch pojazdów numer rejestracyjny podać, będzie mógł
zmienić w każdej chwili, tylko 24-godzinny będzie okres zwłoki tak, żeby ktoś na telefon
nie wykonywał zmian i było możliwości tego półgodzinnego. Również, jeśli aplikacja, nie
wiem,  z  powodów  braku  sieci,  czy  rozładowania  telefonu  nie  zadziała  będzie  można
podejść do słupka parkomatu i w takim parkomacie po prostu wystukując swój numer
rejestracyjny pojazdu będzie zweryfikowany z bazą danych natychmiast w trybie on-line,
czy udostępni te pół godziny darmowe. W pełni te operacje będą zautomatyzowane, nie
będą wymagały, tak jak już wcześniej mówiłem, żadnej odpłatności.”       

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

Pan  Radny  Piotr  Kubera  powiedział:  „To  mam dwa  krótkie  pytania  w  takim  razie.
Pierwsze pytanie. Może nie pamiętam, może to jest w tym regulaminie Karty Płocczanina
– co jaki okres będzie ona weryfikowana? To po pierwsze. Czy co roku trzeba ten PIT
złożyć do komunikacji? I druga sprawa. Załóżmy, że z jakichś przyczyn nie mam tej Karty
Płocczanina, jestem płocczaninem od urodzenia, rozumiem, podchodzę do parkomatu, nie
wydrukuję sobie biletu bezpłatnego parkowania półgodzinnego, tak?”   

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Tak, jeśli Pan nie będzie uczestnikiem programu Karta Płocczanina.”

Pan Radny  Piotr Kubera  powiedział: „Czyli  po prostu parkomat nie wyda mi takiego
dokumentu. Nie to, że wyda a potem zapłacę karę, tylko po prostu nie wyda mi tego
biletu.” 

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Nie wyda. Nie wyda, system zweryfikuje od razu, że numer rejestracyjny nie jest w
bazie.”

Pan Radny  Piotr Kubera  powiedział: „Ale numer rejestracyjny mój się zaczyna na WP
pomimo wszystko.”

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„No i?”

Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „I jestem płocczaninem od urodzenia.”

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„No i?”

Pan Radny  Piotr Kubera  powiedział: „Tylko z jakichś powodów nie mam tej karty. Nie
obawiacie się, że ludzie po prostu będą się odwoływali od tych kar i pójdą do sądów?” 

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Nie ma takiej podstawy prawnej,  żeby...”

Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „A mi się wydaje, że się znajdzie.”
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Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Panu Radnemu się wydaje.”

z sali Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Możesz nie chcieć
uczestniczyć w tym programie.”

z sali Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Ale ja to rozumiem wszystko, tylko czy to nie
nastręczy w dalszym etapie problemów?” 

z sali Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Możesz uznać, że
nie chcesz, jesteś płocczaninem, ale nie chcesz uczestniczyć w programie i wtedy...”

z sali Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Ale chcę mieć pół godziny za darmo.”

z  sali  Pan  Wojciech  Ostrowski  Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ale  zniżka  pół
godziny będzie darmowa...”
 
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Ale,  Panie
Prezydencie, może włączę mikrofon.”

z sali  Pan Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Nie, okej, już
wszystko.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Nie ma takiej
potrzeby? Szanowni Państwo, to jest bonus dla mieszkańców. Uchwalaliśmy regulamin
parę miesięcy temu. Dyskutowaliśmy o tym chyba ze dwa, czy trzy lata. Dajemy coś
więcej mieszkańcom. Zniżki mieszkańcom nie tylko na strefę parkowania, ale na wiele
innych usług, więc to jest  w interesie żywotnym każdego mieszkańca,  żeby zadbał o
wyrobienie sobie karty mieszkańca…”

Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Panie Przewodniczący...” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „… i oczywiście
jest  niezbędna  odpowiednia  informacja  pomiędzy  operatorem,  urzędem  miasta  i
mieszkańcami  i  myślę  że  taka  akcja  informacyjna  będzie  w  interesie  mieszkańców
przeprowadzona.”

Pan Radny  Piotr Kubera powiedział: „Znaczy, Panie Przewodniczący, się nie zgodzę z
tym, że to jest bonus, bo jeżeli chodzi o parkowanie, to jest żaden bonus, bo w tej chwili
mamy bez żadnych formalności pół godziny i za chwilę będziemy musieli dopełnić pewne
formalności, żeby ten bonus mieć. A śmiem twierdzić, że z tych innych elementów, o
których Pan Przewodniczący mówi, 90 procent płocczan nie skorzysta ani razu z tych
różnych instytucji: teatrów, kin, nie wiem co to będzie obejmowało docelowo. To będzie
bardzo… baseny… to będzie bardzo wąska grupa płocczan, moim zdaniem.”

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Znaczy,  Panie  Radny,  pozwolę sobie  nie zgodzić,  bo chociażby Komunikacja Miejska,
która  będzie  miała  dedykowany  produkt  dla  płocczan,  to  wie  Pan,  przewozimy około
pięćdziesięciu, przewoziliśmy, pięćdziesięciu sześciu tysięcy pasażerów dziennie. Tak że
do takiej grupy również dedykowana jest ta Karta Płocczanina. To nie jest wąska grupa
mieszkańców.  (niezrozumiały  głos  z  sali)  Ale  to  jest  tylko  kilka,  mówię  tylko,
przynajmniej o dwóch głównych, których komunikacja zarządza elementach, a mówimy
tutaj o wszystkich innych bonusach i promocjach, powiedzmy kolokwialnie promocjach
dla  mieszkańców,  aby  z  tego,  jak  do  tej  pory  planowaliśmy,  dobrobytu  miejskiego
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korzystali  właśnie  mieszkańcy  Płocka,  którzy  płacą  podatki  od  mieszkania  w  Płocku.
(niezrozumiały głos z sali)”
   
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Raz jeszcze Pan
Prezydent,  proszę. (niezrozumiały  głos  z  sali)  To  nie,  to  było  poprzednie  zgłoszenie.
Szanowni Państwo, na pewno zgodni jesteśmy co do tego, że jest potrzebna szeroka
akcja informacyjna pomiędzy Komunikacją Miejską i urzędem miasta a mieszkańcami.
Natomiast  ja  jestem  przekonany,  że  przy  dobrej  akcji  promocyjnej,  informacyjnej
mieszkańcy zrozumieją bardzo szybko i łatwo, że jest to coś co warto mieć jako Karta
Płocczanina.”

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Tylko słowo, Panie Przewodniczący. Obecna sytuacja związana z pandemią spowodowała
opóźnienie, bo już w miesiącu kwietniu planowaliśmy oddać do Państwa Radnych, miesiąc
przed wdrożeniem, do radnych, do mediów tak, żebyście Państwo mogli po aplikacji, po
portalu, bym powiedział posurfować, żebyście zapoznali się. Taką mamy umowę z firmą
qb, że będziemy testować przez okres miesiąca czasu wcześniej. Niestety trochę to nam
się pokrzyżowało.”   

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

Pan  Radny  Piotr  Kubera powiedział:  „Tak,  bo  nie  uzyskałem odpowiedzi  na  krótkie
pytanie, co jaki czas będzie weryfikowana ta Karta Płocczanina, co jaki czas będziemy
musieli się lokować do tej aplikacji. Czy co roku?”

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Co roku.” 

Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Co roku.”

Pan Marcin Uchwał Prezes Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. powiedział:
„Tak, poprzez wystarczy dzisiaj, tak jak mówię, zdjęcie przesłać telefonem i odpowiednie
oświadczenia klikając, zatwierdzając ten program.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Szanowni Państwo, nie widzę więcej pytań w sprawie karty mieszkańca, Karty
Płocczanina.  Dziękujemy bardzo  Panie  Prezesie.  Przechodzimy,  Szanowni  Państwo,  do
kolejnego punktu.(...)”

26. przyjęcia dla Gminy-Miasto Płock planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2024 (druk nr 349),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 349.

27. zwolnienia  oraz  przedłużenia  terminów  płatności  podatku  od
nieruchomości:  gruntów,  budynków  i  budowli  związanych  z
prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  wskazanym  grupom
przedsiębiorców,  których  płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w
związku  z  ponoszeniem  negatywnych  konsekwencji  ekonomicznych  z
powodu COVID-19 (druk nr 350),

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 350 stanowi załącznik
nr 17 do niniejszego protokołu.
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Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do  kolejnego  punktu,  punkt  27,  projekt  uchwały  na  druku  numer  350  w  sprawie
zwolnienia  oraz  przedłużenia  terminów płatności  podatku  od nieruchomości:  gruntów,
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym
grupom przedsiębiorców,  których płynność  finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji  ekonomicznych z powodu COVID-19. Tu jest
autopoprawka,  o  której  już  chyba  wspominał  wcześniej  Pan  mecenas,  w tytule.  Pani
Radna Wioletta Kulpa, proszę.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „ Dziękuję. Bo jak rozumiem, teraz już możemy
rozmawiać  o  wsparciu  dla  przedsiębiorców  i  mieszkańców  w  związku  z  epidemią.
Odnosząc się do słów Pana Prezydenta, że można sobie wejść na stronę internetową
Urzędu Miasta Płocka i w górnej zakładce wszystko jest wiadomo – otóż informuję Pana,
że  albo  Pan  nie  widział  tej  zakładki  po  rozwinięciu  albo  Pan  wprowadza  po  prostu
najzwyczajniej mnie w błąd. Oczywiście ja sobie kliknęłam na tą zakładkę. Jeśli dzisiaj
teraz przed chwileczką Przewodniczący przeczytał tytuł uchwały o obniżeniu, o rezygnacji
przez samorząd z czynszów, to ja uważam, że poza slajdami, które są w tej zakładce,
które  nic  kompletnie  nie  mówią  poza  jednym  zdaniem  informacyjnym:  wsparcie
samorządu  dla  przedsiębiorców,  odroczenie  terminu  płatności,  rozłożenie  na  raty  lub
umorzenie. Nie ma nic sensowego w co może sobie każdy mieszkaniec wejść, kliknąć  w
konkretny link, który będzie go odnosił chociażby do druku. Mnie o to chodziło a nie o to,
a nie o to, że będziemy się tylko chwalić na slajdach co robimy. Chodzi o narzędzie.
Internet  ma  być  narzędziem  do  wykorzystywania  do  prostszego  komunikowania  się,
znalezienia konkretnego miejsca, a nie ja teraz muszę wchodzić na stronę urzędu miasta
i wyszukiwarkę sobie wciskać, jaki ja mam druk wypełnić, co ja mam w ogóle zrobić. Nie
ma być tylko informacja na slajdzie, że odraczamy, owszem, termin płatności, tylko mam
mieć ścieżkę jak postępować, w co kliknąć, żeby mi się wyświetlił konkretny druk i ja
tego oczekuję od Urzędu Miasta Płocka i od strony internetowej, która funkcjonuje i za
którą  płacimy z pieniędzy podatników, o prostą ścieżkę. Proszę wejść sobie na stronę
Urzędu Miasta Łodzi, naprawdę fantastyczny wzór. Jak rzadko mi się zdarza, ale w tym
momencie pochwalę Panią Prezydent Zdanowską. Bardzo dobrze to zrobiła. I wolałabym,
żeby Pan przyjmował wzory z dobrych samorządów w tym zakresie, żeby one były po
prostu czytelne. I nie traktujmy siebie jako wrogów w tym momencie, że mi się zamyka
usta w dyskusji, bo chcemy po prostu rzetelnie dyskutować o tym jaką przyjąć ścieżkę,
żeby jak najlepiej usprawnić i jak najszybciej, żeby ktoś mógł dobrnąć do ostatecznego
efektu, tego, który oczekuje, który mu serwujemy na przykład w tej uchwale. I teraz tak,
idąc dalej, mam taki apel, żebyśmy, zresztą wiele instytucji i szef WHO mówi tym, że to
nie jest czas na politykowanie, to jest czas na działanie. I jeśli Pan rzuca – mówię o
Prezydencie  Miasta  Płocka  –  takie  oskarżenia,  że  Agencja  Rezerw  Materiałowych,
owszem, sprzedała maseczki, nie było maseczek, to niech Pan nie wprowadza wszystkich
w błąd,  bo  Pana  poinformuję  i  wszystkich  Państwa,  że  Prezydent  niestety  przekazał
niewłaściwą  informację.  Agencja  Rezerw Materiałowych  sprzedała  15-letnie  maseczki,
których  dobiegała  przydatność  w  2019  roku,  ale  dopiero  wtedy,  kiedy  zakupiła
nowocześniejsze za kwotę 8,6 miliona złotych. Więc proszę nie wprowadzać do końca
ludzi w błąd, że nagle maseczek nie było, bo maseczki były. One nie były sprzedane w
momencie,  kiedy  nie  było  nowych  na  stanie.  15-letnie  z  dobiegającym  stanem
przydatności. W związku z tym proszę o doprecyzowywanie takich informacji a nie sianie
informacji  za  „Gazetą  Wyborczą”,  która  tutaj  szukała  sensacji,  a  tu  nie  ma  żadnej
sensacji. Działamy a nie szukamy sensacji. Powiedział Pan, że za działania odpowiada
rząd i ja się w tym zakresie, w stanie epidemii, i ja się w tym w 100 procentach zgadzam.
Ja w żadnym z tych punktów, które wcześniej wymieniłam i wbrew pozorom wcale ich nie
konsumują te dwie uchwały, które tutaj zostały zgłoszone, zaproponowałam, żebyśmy
porozmawiali  o  pakiecie.  Czy  on  będzie  się  nazywał  tarczą  dla  przedsiębiorców,  czy
platformą  dla  przedsiębiorców  to  wsio  ryba.  Ja  naprawdę  nie  chcę  dyskutować  o
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nazewnictwie. Tylko usiądźmy poważnie i porozmawiajmy o realnym wsparciu, ale takim,
które może faktycznie zrobić samorząd. Ja w żadnym miejscu nie odnosiłam się do tego
co wykracza poza działanie samorządu i mówienie, że to rząd powinien robić. Nie. To są
działania,  które  mogą  realnie  wspomóc  i  wspierać  naszych  mieszkańców  i
przedsiębiorców poprzez działania samorządu, tak jak to robią inne samorządy i też nie
odwołują się: a to rząd, a to on powinien i tak dalej. Nie tędy droga. Zróbmy coś na
miarę samorządu Płocka dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców. To nie rząd będzie
nam organizował stronę internetową. To nie rząd odpowiada za imprezy, czy one będą,
czy  nie  będą  w  Płocku.  To  my  podejmujemy  takie  decyzje  jako  samorządowcy.  I
podejmijmy takie decyzje. Powiedzmy sobie na przykład, że żadnych imprez nie będzie
organizowanych w mieście Płocku do 30 czerwca 2020. Cały budżet podliczcie Państwo,
powiedzcie jaki to jest budżet, przekażmy na konkretne cele związane z epidemią, czy
wsparcie tych instytucji, które zajmują się opieką nad osobami starszymi, chorymi, tak
jak w DPS-ie, czy w MOPS-ie, bo to jest najbardziej istotne z tego punktu widzenia. Ja
nie będę się powtarzać, bo te punkty już przedstawiłam. I nie będę również komentować,
że w żadnej mierze one nie konsumują, te dwa punkty, które zostały wprowadzone w tej
chwili  w tych dwóch uchwałach,  które  mamy obecnie  na sesji  Rady Miasta  Płocka.  I
prosiłabym,  żeby  nawet  taką  najbliższą  sesję  zwołać  jak  najszybciej.  Możemy
ograniczając  już  bezpieczeństwo,  żeby  nie  tworzyć  zagrożenia,  możemy ją  zwołać  w
ogóle w trybie zdalnym, kompletnie bez obecności na sali. Jak Państwo sobie życzycie, to
Przewodniczący Rady będzie o tym decydował. Ale zróbmy coś więcej. Dziękuję.”

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

Pan Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo,
bardzo mi przykro, bo zróbmy coś więcej, natomiast żadnego konkretu. (niezrozumiały
głos z sali) Nie, konkrety są w uchwałach, dokładnie, to co Pani powiedziała jest akurat w
uchwałach. Natomiast jest mi bardzo przykro, bo Pani Radna, ja naprawdę nie chciałbym
stosować żadnych argumentów, które w jakikolwiek sposób personalnie by się do Pani
odnosiły,  ale  zarzuca  Pani  pewnego  rodzaju,  tu  akurat  osobom  odpowiedzialnym  za
informację, nieprofesjonalizm podczas, gdy wystarczy tylko kliknąć na link, który jest
właśnie w tej informacji na końcu tej informacji. Być może Pani klika na ikonki, natomiast
tam  jest  link.  Link,  który  odnosi  Panią  do  wszystkich  wniosków,  naprawdę.  To  nie
wymaga, wymaga tylko przeczytania tekstu ze zrozumieniem. Na końcu jest link, klikamy
i już przedsiębiorca ma wniosek. Przedsiębiorcy w Płocku, jestem przekonany, mają tę
wiedzę i mogą przeczytać po prostu cały tekst ze zrozumieniem, na końcu jest klikamy na
link i w tym momencie pojawiają się wnioski, to po pierwsze, i one odnoszą się oczywiście
do tego co już zarządzeniem zostało wprowadzone. Natomiast w sytuacji uchwał rady
miasta,  to  jak  tylko  te  uchwały  będą przyjęte  przez  Państwa  Radnych,  to  następnie
szybko, sprawnie także informacja na ten temat i tych ulg, które te uchwały wprowadzają
dla przedsiębiorców, będą dostępne również dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy dzisiaj
na tego rodzaju działania właśnie czekają. Czekają na działania  samorządu i czekają na
działania rządu. My pewnych rzeczy nie możemy zrobić a nawet te, które możemy zrobić
musimy realizować w ramach i w granicach prawa tego, które uchwala Sejm. Więc w tym
momencie chciałbym powiedzieć, że wszelkie informacje są i odnośniki. Być może można
byłoby to ładniej jeszcze zrobić, ale bardzo prosto z tej informacji, która jest na stronie
głównej można dojść także do wniosków. Wystarczy tylko doczytać do końca informacje
odnośnie tych ulg i zwolnień i tam do tych wniosków jest przekierowanie. Natomiast bez
wątpienia w kontekście, ja już nie chciałbym w tą polityczną się odnosić uwagę Pani
Radnej odnośnie rezerw materiałowych, ale zapewne dzięki temu sprawnemu, szybkiemu
i  skutecznemu  działaniu  szef  tych  Agencji  Rezerw  Materiałowych  został  po  prostu
odwołany i zastąpiony kimś zupełnie innym, bo tak skutecznie, dobrze, dzielnie działał w
obliczu pandemii i stąd ta dymisja. Jeszcze dwa zdania Pan Skarbnik, bardzo proszę.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panie
Prezydencie. Pan Skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę.” 

Pan  Wojciech  Ostrowski Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedział:  „To  ja  tylko  spróbuję
przejść do konkretów. Zarządzenie, które zostało wydane przez Pana Prezydenta, mówi o
obniżeniu  czynszów  dla  przedsiębiorców,  którym  my  wynajmujemy,  o  99  procent.
Ogródki zostały… i ogródków nie ma spółka ARS, czy ktokolwiek, ona tylko tym zarządza,
natomiast  decyzję  są  Prezydenta  i  to  Prezydent  decyduje  o  ogródkach.  Ceny zostały
obniżone do złotówki za ogródek bez względu na to jak duży ten ogródek jest. Jeżeli
chodzi o podatki i opłaty, to zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Pana Premiera
możemy  dotknąć  się  tylko  i  wyłącznie  podatku  od  nieruchomości.  Innych  opłat  nie
możemy  się  dotknąć.  Możemy  bazować  na  ordynacji  podatkowej,  czyli  potencjalnym
umarzaniu,  jeżeli  komuś  się  pogorszyła  sytuacja  finansowa.  Co  do  podatku  od
nieruchomości  jest  to  bardzo  pięknie  napisane,  tylko  pytanie  po  tym  jak  będzie  to
egzekwowane, gdzie możemy zwolnić z podatku od nieruchomości, ale pod warunkiem,
że firma, pogorszyła jej się płynność finansowa. Czyli nie ma możliwości zwolnienia, tak
jak Pani  Radna tutaj  tłumaczy,  wszystkich,  bo taki  by  ktoś  miał  kaprys.  My musimy
każdego  sprawdzić,  czy  on…  pogorszyła  mu  się  płynność  finansowa,  zgodnie  z
rozporządzeniem  Pana  Premiera.  I  zresztą  słusznie,  no  bo  dlaczego  miałoby  to  być
udzielane wszystkim. I w ten też sposób jest napisana uchwała, którą za chwilę będą
Państwo głosować i którą w tej chwili omawiamy, że podatek od nieruchomości dla spółek
– i to też jest zgodnie z rozporządzeniem – dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw
mogą być zwolnieni, a w zasadzie umorzeni, zwolnieni, trudno mi tutaj powiedzieć, bo
jeżeli  mówimy o sytuacji,  gdzie musimy zweryfikować płynność przedsiębiorcy, to ten
czas  w zasadzie  upłynie,  bo  ja nie  wiem w jaki  sposób  mogę weryfikować płynność
przedsiębiorcy w przyszłości. Ja muszę zweryfikować ją już jak się sytuacja wydarzyła.
Dlatego  ta  uchwała  mówi  o  tym,  że  będziemy  jakby  odpuszczać  podatek  od
nieruchomości  -  żeby  nie  mówić  słowa:  zwalniać,  czy  umarzać  -  na  okres  trwania
pandemii w przypadku firm, które utraciły płynność i to też określiliśmy co to jest ta
płynność,  bo  określenie  płynności  można  by  było  interpretować  na  tysiąc  sposobów.
Dlatego też wpisaliśmy tutaj do tej uchwały, że utracenie 30 procent przychodów, co jest
bardzo  łatwe i  czytelne,  i  myślę  że  mnóstwo przedsiębiorców w Płocku  straciło  tych
przychodów nie 30, a i 90, a niektórzy i po 100 procent, i mają stratę, wygenerowali
stratę, czy też ta strata jest większa nawet o złotówkę niż rok temu. Nieważne o ile, musi
być po prostu gorsza sytuacja dzisiaj niż była rok temu. I ta uchwała również o tym
mówi. I dlatego nie bardzo wiem co Pani Radna ma na myśli, że usiądźmy i wymyślmy
coś. Co dzisiaj zgodnie z prawem możemy jeszcze zrobić? Bo moim zdaniem już nic. To
co zostało  zrobione z  punktu widzenia  możliwości  udzielania pomocy przedsiębiorcom
przez miasto zostało zrobione wszystko, chyba że o czymś, na coś nie wpadliśmy, więc
jeżeli ktoś ma pomysły to bardzo chętnie ich wysłuchamy. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo Panie Skarbniku. Nie widzę więcej pytań, więcej zgłoszeń, Szanowni Państwo, w
tym punkcie. Jest, Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz. Proszę bardzo. Tu pewnie będzie
pewna zwłoka czasowa. Czekamy na pytanie Pana Radnego. Może do tego mikrofonu,
prawda, będzie miejmy nadzieję...”

Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Dzień dobry.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Słyszymy
Pana.”

Pan  Radny  Andrzej  Aleksandrowicz  powiedział:  „Dzień  dobry!  Szanowny  Panie
Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!  Zebrani  Państwo!  Ja  chciałem zwrócić  konkretnie
uwagę  na  taki  fakt  dotyczący  czynszów  za  lokale  i  tego  zarządzenia  z  3  kwietnia.
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Oczywiście,  według  mnie  przynajmniej,  to  zarządzenie  poszło  w  dobrą  stronę  po
zapowiedziach jeszcze z marca Pana Prezydenta, które miały węższy zakres, z tego co
pamiętam, ale chciałem właśnie zwrócić uwagę na taki konkret, że to zarządzenie z 3
kwietnia również przy tych wszystkich swoich ulgach odwołuje się do zarządzenia z 2018
roku. I w tym zarządzeniu z 2018 roku stety czy niestety są pewne wyłączenia i już są
przypadki, że przedsiębiorcy, którzy na podstawie tego zarządzenia z 3 kwietnia zwracają
się do spółek, czy na przykład do zoo, w kwestii zastosowania jakby przepisów z tego
zarządzenia  z  3  kwietnia,  otrzymują  odpowiedzi  odmowne  ze  względu  na  to,  że  w
zarządzeniu z 2018 roku te tereny są na przykład wyłączone. Na przykład wyłączona jest
ulica Norbertańska, zoo. Podobna sytuacja jest na przykład z lokalami nad Wisłą, którymi
zarządza ARS,  że za chwilę jakby nadchodzą terminy do płacenia kilkunastotysięcznych
czynszy  a  od  ARS-u  nie  ma  odpowiedzi  w  sprawie,  chociaż  przedsiębiorcy  piszą,  i
chciałbym  zwrócić  uwagę  na  ten  konkretny  fakt.  Jednak  być  może  warto,  Panie
Prezydencie, jako zgromadzenie wspólników, czy po prostu właściciel tych spółek i innych
podmiotów w tak trudnej sytuacji zwrócić uwagę, czy wręcz wydać polecenie, że wszyscy
mają się jakby w tym względzie stosować do przepisów tego zarządzenia i  nie korzystać
z tych wyłączeń, bo naprawdę może dojść do pewnych absurdów w tym względzie, moim
zdaniem,  i  prosiłbym  Pana  Prezydenta  o  przemyślenie  tej  kwestii  jeszcze  raz  w
najbliższym czasie. Dziękuję bardzo.”              

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
bardzo Panu Radnemu Andrzejowi Aleksandrowiczowi. Od razu odpowiedź będzie. Widzę
Pan Skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę bardzo.”

Pan  Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Pan Radny pewnie ma
informacje sprzed jakichś kilku dni, tygodni, pewnie bardziej nawet może tygodni. Nie
mówię  oczywiście  o  pięciu,  sześciu,  tylko  mówię  o  jednym,  dwóch.  Jeśli  chodzi  o
odpowiedzi z zoo.  W zoo została już podjęta decyzja bodajże pod koniec… na początku
zeszłego  tygodnia,  nie  tego,  i  myślę  że  na  dzień  dzisiejszy  już  całkowicie  inne  są
odpowiedzi. Tam stawka jest 50 złotych miesięcznie za tak zwane składowanie, ponieważ
takie  były  obowiązujące  stawki  w  zoo.  Natomiast  nikt  nie  będzie  płacił  czynszu
kilkutysięcznego, tak jak to miało miejsce w tym czasie. Co do spółek to również po
decyzji, po podjęciu decyzji o zarządzeniu również poszły wytyczne do spółek, żeby się
jakby  stosowali,  natomiast  my  nie  możemy  nakazać  zarządom stosowania  tego.  My
możemy ich poprosić i zalecić, i tak też się stało. Mam nadzieję, że zarządy się do tego
zalecenia odniosą w sposób właściwy. Dziękuję bardzo.”  

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo Panie Skarbniku. Pani Radna Wioletta Kulpa, proszę.”

Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Skarbiku, ja kilka propozycji Państwu
przedstawiłam. Proszę je odsłuchać i przeanalizować. Również w kwestii zarządów spółek
miejskich, które wynajmują lokale. Pan Prezydent powiedział, że rozmawiał, ale czy nie
powinniście Państwo w jakiś sposób podjąć decyzji trochę odgórnie jako właściciel, dając
informacje do zarządów spółek o tym, że sugerujecie, aby była podobna decyzja podjęta
w  zakresie  czynszów  lokali,  tak  jak  postępuje  to  Gmina  Miasto  Płock.  Mówiłam  o
voucherach,  chyba  Pan  pamięta,  wspieranie  przedsiębiorców  w  zakresie  voucherów,
również  na  stronie  urzędu  miasta.  Mówiłam  o  przekazaniu  całego  budżetu
przeznaczonego na imprezy  masowe w mieście  Płocku  do  30 czerwca  2020 roku na
działania związane z walką z epidemią. I to również nie tylko przedsiębiorcy, ale również
organizacje pozarządowe, DPS, MOPS, szpitale, tam żeby to skierować. Mówiłam również
o przekazaniu nagrody jednorazowej dla pracowników szpitala. To nie jest śmieszne Panie
Skarbniku. (z sali Pan Wojciech Ostrowski  Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Co to
ma wspólnego z w walką... (niezrozumiały głos)”) Ma, ma, ma, dlatego że ci ludzie są na
pierwszej linii frontu, to ma, ma bardzo dużo wspólnego, niech mi Pan wierzy. Nie wiem,
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nie powinniśmy w tym momencie zatrzymywać pieniędzy na imprezy, no bo może będzie
w czerwcu jeszcze, nie wiem, Jarmark Tumski, tak. Nie wiem kto chce organizować teraz.
Powiedzcie  Państwo,  czy  w ogóle  chcecie  organizować Jarmark  Tumski  w określonym
terminie, bo nie słyszałam, żeby był odwołany, tylko Piknik Europejski został odwołany. I
kolejna rzecz. Chciałabym, żebyście jeszcze Państwo sprawdzili wszystkie umowy, które
mieliście  do  tej  pory  zawarte,  bądź  jakieś  umowy przedwstępne,  czy  w jakiekolwiek
umowie - myślę też o Audioriverze – jest jakiś zapis mówiący o tym, że my jako gmina
Płock  nawet  w przypadku odwołania  tej  imprezy  ponosimy jakieś  koszty  z  tytułu  jej
organizacji  i  wydatkowanych  przez  organizatora  jakichś  poniesionych  już  wydatków,
kosztów na wcześniejsze przygotowanie tego wydarzenia. Dziękuję.”     

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

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Nagrody dla pracowników
szpitala nie mają nic wspólnego z przedsiębiorcami, a o tym mówimy. Natomiast jakby
odpowiadając na Pani pytanie – na dzień dzisiejszy, tak jak Pan Prezydent wspomniał,
jakby uruchomiliśmy rezerwę na 800 tysięcy złotych. Kupujemy to co jest możliwe do
kupienia wszystko na rynku. Na dzień dzisiejszy nie potrzeba nam pieniędzy więcej na to,
żebyśmy mogli to kupić, bo tego nie ma. Przekazujemy szpitalom i DPS-om, MOPS-owi, i
wszystkim innym co jest tylko możliwe. Na dzień dzisiejszy nie ma powodów, żebyśmy
mieli przesuwać jakiekolwiek pieniądze. Oczywiście prawdopodobnie - o tych imprezach
to myślę powie Pan Prezydent za chwilę – natomiast imprezy się nie będą odbywać i
plany bez imprez już w tej chwili instytucje kultury nam przygotowują i pokazują nam
budżety. Co się zmienia? W jednym przypadku powinny być to oszczędności, przykładowy
POKiS,  o  czym  Pani  wspomniała,  w  przypadku  zoo  to  jest  1,5  miliona  straty
prawdopodobnie, jeżeli do końca czerwca zoo nie będzie otwarte. Więc my mamy na co
przesuwać pieniądze i  my o tym wiemy i  zdajemy sobie sprawę. Natomiast na dzień
dzisiejszy nie mamy powodów,  żebyśmy przesuwali pieniądze na coś innego poza tym co
mamy w budżecie,  ponieważ  na  dzień  dzisiejszy  pieniędzy  nam w budżecie  na  tych
zadaniach, które mamy, wystarcza na to na co… to co możemy kupić, jeśli chodzi o walkę
z koronawirusem. Dziękuję.”    

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

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Co do voucherów, jeszcze
przepraszam,  ma  Pani  rację,  tutaj  można  usiąść  i  porozmawiać,  bo  nie  do  końca
rozumiem jak to by miało działać, ale jeżeli jest to jakiś jakby pomysł to co Pani mówi, to
bardzo chętnie, jeśli by mogła Pani, nie wiem, zadzwonić, przekazać jak Pani to widzi, bo
ja znaczy ja nie wiem. (z sali Pani Radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Urząd Miasta
Łodzi – kilka razy mówiłam.”) Dobrze, okej, to sobie… to poczytamy sobie, jasne.”

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

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie
Przewodniczący!  Szanowni  Państwo  Radni!  Pan  Skarbnik  powiedział,  że  rzeczywiście
kwestia  zarządzania  miastem w momencie  kryzysu,  także  jeśli  chodzi  o  epidemię,  w
sytuacji w której nie mamy ogłoszonego w Polsce stanu wyjątkowego, ani stanu klęski
żywiołowej, nie jest proste. To fakt. Jest bardzo wiele aspektów, które musimy brać pod
uwagę. Ja starałem się na początku powiedzieć o wielu z nich. Natomiast rzeczywistość
jest bardzo dynamiczna i każdego dnia może nas czymś zaskoczyć. Staramy się w miarę
możliwości jako miasto odpowiadać na te wyzwania korzystając z zarówno z jednej strony
z instrumentów, które posiadamy, z drugiej strony także z ogromnej energii społecznej
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mieszkańców Płocka, którzy – tak jak wspomniałem – chociażby wolontarystycznie szyją
maseczki, ale nie tylko, także wspierają osoby potrzebujące. Ogromny dla nich szacunek.
Jeśli  ktoś  miał  jakikolwiek  pomysł  staraliśmy  się  ten  pomysł  analizować  i  w  miarę
możliwości  realizować  wprowadzając  w  życie,  wykorzystując  posiadane  mechanizmy,
także działając w ramach i w granicach prawa, bo to jest bardzo istotne, bardzo ważne,
realizując do tego wszystkiego jeszcze oczywiście polecenia Wojewody, które przychodzą
z Warszawy w ramach tej walki z koronawirusem. Natomiast w kontekście populizmu, bo
tak  trzeba  to  powiedzieć,  który  próbuje  uprawiać  Pani  Przewodnicząca,  chciałbym
powiedzieć tak, że na bieżąco decyzje zapadają, jeśli chodzi o kwestie chociażby imprez,
które miały się odbyć a się nie odbędą. Przykładem Piknik Europejski, który powinien być
za niecały miesiąc. Chciałbym Pani Radnej powiedzieć, że my za moment powinniśmy
mieć egzaminy ósmoklasisty i  mam nadzieję,  że  dzisiaj  w końcu dowiemy się  czy w
ogóle, w jakiej formie i ewentualnie kiedy one będą. A one powinny być w kwietniu, a do
dzisiaj tej wiedzy ani ósmoklasiści, ani rodzice nie mieli, a to proszę mi wierzyć, dużo
bardziej  oddziałujące  na  społeczeństwo,  dużo  istotniejsze  zdecydowanie  decyzje  dla
milionów dzieci i  rodziców. (niezrozumiały głos z sali)  Nie, nie ma, ale to Pani Radna
mówiła, ale to Pani Radna mówiła o imprezach. Ja odpowiadam Pani Radnej  i na Pani
Radnej  populizm  po  prostu,  który  w  tym  momencie  Pani  Radna  właśnie  mówiąc  o
imprezach próbowała uprawiać. Natomiast do końca czerwca mamy dwie imprezy. Tak,
jak powiedziałem, najbliższa Jarmark Tumski najprawdopodobniej się nie odbędzie. Tu w
kwestii informacji. Jeśli Pani Radna chciałaby być na bieżąco, też zachęcam, zapraszam,
ja właściwie codziennie komunikuję się z mieszkańcami na live czacie, jeśli jest taka chęć
zapraszam bardzo  serdecznie  i  Panią  Radną,  i  wszystkich  tych,  którzy  chcieliby.  Bez
wątpienia  można  także  tam  informacje,  które  są  także  na  stronach  naszych
internetowych,  ale także zadać jakieś pytanie, ewentualnie podpowiedzieć coś. Bo na
przykład chcę powiedzieć w kontekście płynu do dezynfekcji i próśb w stronę PKN, to
pomysł pojawił się właśnie na czasie ze strony także Pani Radnej Domosławskiej, z tego
co pamiętam, ale  także PCK przede wszystkim i  dosyć szybko  został  zrealizowany.  I
ogromne podziękowania rzeczywiście dla fundacji Orlen Dar Serca, która szybko również
zareagowała.  Takiej  współpracy  naprawdę  oczekiwałbym rzeczywiście  od każdego kto
chce zrobić coś dobrego dla mieszkańców Płocka. Natomiast to prawda, co powiedział Pan
Skarbnik. Ja uruchomiłem 800 tysięcy z rezerwy na której jeszcze mamy kilkaset tysięcy,
natomiast  w  tej  chwili  wydatkowaliśmy  około  dwustu  kilkudziesięciu  tysięcy  złotych
właśnie na maseczki, na płyn dezynfekcyjny, na kombinezony, na przyłbice, na to o co
prosi przede wszystkim szpital wojewódzki. Tak jak powiedziałem nasz szpital miejski w
mniejszym zakresie, ale też staramy się doposażać też dlatego, żeby lekarze, pielęgniarki
przede wszystkim czuli się bezpiecznie. I na zdecydowaną większość wniosków, potrzeb
zgłaszanych przez mieszkańców albo przez instytucje staramy się odpowiadać po prostu
pozytywnie. Dziękuję bardzo.”       

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

28. zmiany Uchwały Nr 267/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2

pasa drogowego na terenie Miasta Płocka (druk nr 351).

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt numer
28 projekt uchwały na druku numer 351 w sprawie zmiany Uchwały Nr 267/XIV/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek
opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka. Ponownie Pani Radna,
proszę.”
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Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Mam pytanie, które wcześniej zadawałam, nie
uzyskałam odpowiedzi – co ze Starym Rynkiem, czy też obejmuje ta uchwała, bo to jest
ARS?”

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

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Tak, obejmuje, ponieważ
Stary Rynek to nie jest ARS. ARS tylko zarządza. To są nasze rzeczy. Oczywiście nie
dotyczy to, znaczy mówimy w tym wypadku o… Znaczy podatek od nieruchomości, o tej
uchwale o której mówimy i ta uchwała jakby to co mówimy o podatku od nieruchomości
dotyczy wszystkich płocczan, co jest jasne i wszystkich przedsiębiorców, nieważne czy to
jest  ARS, czy ktokolwiek inny.  Natomiast,  jeżeli  mówimy o tej  uchwale,  którą mamy
dotyczącą pasa drogowego to dotyczy jakby wszystkich, którzy się znajdują w tym pasie
drogowym. To to już te opłaty pobiera MZD. To nie ma nic wspólnego z ARS-em.”  

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do tego projektu? Nie
widzę. Dobrnęliśmy do końca etapu pierwszego. Przed nami, Szanowni Państwo, etap II –
głosowanie  nad  zgłoszonymi  wnioskami  i  projektami  uchwał.  Teraz  będę  się  starał
troszeczkę  wolniej  przechodzić  do  kolejnych  punktów tak,  żeby  umożliwić  wszystkim
Państwu zagłosowanie. Tradycyjnie będę odczytywał numery tylko druków nad którymi
będziemy głosować.”

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach: 

1. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 338),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 338 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 7
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 316/XVIII/2020 Rady Miasta  Płocka  z  dnia  9  kwietnia  2020 roku
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  w
Europejskim  Banku  Inwestycyjnym  stanowi  załącznik  nr  18  do  niniejszego
protokołu.

2. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy-Miasto  Płock  na  lata
2020-2046 (druk nr 339),
Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr
339 (z autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 5 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 317/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-
2046 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
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3. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2020  (druk  nr
340),
Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr
340 (z autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 318/XVIII/2020 Rady Miasta  Płocka  z  dnia  9  kwietnia  2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 stanowi załącznik nr 20
do niniejszego protokołu.

4. delegowania  przedstawicieli  Rady  Miasta  Płocka  do  Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 323),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 323 (z
wpisanymi nazwiskami radnych: Małgorzaty Ogrodnik i Tomasza Kominka.
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymujące – 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 319/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

5. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku (druk nr 324),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 324.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 320/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku stanowi załącznik nr 22 do
niniejszego protokołu.

6. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku (druk nr 325),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 325.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 321/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku stanowi załącznik nr 23 do
niniejszego protokołu.

7. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku (druk nr 326),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 326.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 322/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku stanowi załącznik nr 24
do niniejszego protokołu.

8. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku (druk nr 327),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 327.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 323/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku stanowi załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu.

9. zmiany uchwały nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie ustalenia  szczegółowych warunków przyznania  i
odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi  opiekuńcze,  z
wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub  całkowitego zwolnienia  od opłat,  jak również  trybu ich pobierania
(druk nr 328), 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 328.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 324/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych
usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

10. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk
nr 329),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 329.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 325/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku stanowi
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

11. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto  Płock,  zlokalizowanej  w  Płocku  przy  ul.  Wańkowicza  (druk  nr
330),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 330.
Wynik głosowania:
za – 24
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przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 326/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy-
Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Wańkowicza stanowi załącznik nr 28
do niniejszego protokołu.

12. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Parcele (druk nr 331),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 331.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 327/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy-
Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Parcele stanowi załącznik nr 29 do
niniejszego protokołu.

13. przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2020” (druk nr
332),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 332.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 328/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności  zwierząt  Gminy Płock w roku 2020”  stanowi  załącznik  nr  30  do
niniejszego protokołu.

14. zmiany uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia
2014  roku  w  sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji
społecznych na terenie Miasta Płocka (druk nr 333),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 333.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 329/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014
roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie
Miasta Płocka stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

15. zmiany Uchwały Nr 870/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada
1997  r.  w  sprawie  przekształcenia  Zakładu  Komunikacji  Miejskiej  w
Płocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 334), 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 334.
Wynik głosowania:
za – 25
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przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 330/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie zmiany Uchwały Nr 870/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997
r. w sprawie przekształcenia Zakładu Komunikacji  Miejskiej w Płocku w spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

16. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na
terenie  miasta  Płocka  oraz  wysokości  stawek  opłat  za  parkowanie
pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania
oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (druk nr 335),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 335 (z
autopoprawką).                   
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 3
wstrzymujące – 6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 331/XVIII/2020 Rady Miasta  Płocka  z  dnia  9  kwietnia  2020 roku
zmieniająca  uchwałę  w sprawie  ustalenia  strefy  płatnego  parkowania  na  terenie
miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
i  opłaty  dodatkowej,  sposobu  ich  pobierania  oraz  wprowadzenia  opłaty
abonamentowej stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

17. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 336),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 336.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 332/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 34
do niniejszego protokołu.

18. przyznania  dotacji  na  wykonanie  robót  budowlanych  lub  prac
konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych
do rejestru zabytków (druk nr 337),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 337.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 333/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie  przyznania  dotacji  na  wykonanie  robót  budowlanych  lub  prac
konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru
zabytków stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

19. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia
na  nie  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych na rok 2020 (druk nr 341),
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Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 341.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 334/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na
nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok
2020 stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

20.  zmiany uchwały nr 119/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia
2011  roku  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  pobyt  dziecka  w
żłobku,  klubie dziecięcym i  u dziennego opiekuna prowadzonych przez
Gminę  Miasto  Płock  oraz  maksymalnej  opłaty  za  wyżywienie  (druk  nr
342a),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 342a.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 335/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 119/IX/2011 Rady Miasta z dnia 19 kwietnia 2011 roku w
sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u
dziennego  opiekuna  prowadzonych  przez  Gminę  Miasto  Płock  oraz  maksymalnej
opłaty za wyżywienie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

21. przyjęcia  planu  budowy  ogólnodostępnych  stacji  ładowania  w  Płocku
(druk nr 343),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 343.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 336/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Płocku stanowi
załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

22. przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Płocku za 2019 rok (druk nr 344),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 344.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 337/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku za 2019 rok stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

23. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2019 rok”
(druk nr 345),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 345.
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Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 338/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2019 rok”
stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

24. przyjęcia  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  lata
2020-2024 (druk nr 346),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 346.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 339/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-
2024 stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

25. określenia  terenu  działania  poradni  psychologiczno-pedagogicznych
prowadzonych przez Miasto Płock (druk nr 347),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 347.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 340/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie  określenia  terenu  działania  poradni  psychologiczno-pedagogicznych
prowadzonych  przez  Miasto  Płock  stanowi  załącznik  nr  42  do  niniejszego
protokołu.

26. przyjęcia dla Gminy-Miasto Płock planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2024 (druk nr 349),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 349.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 341/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie przyjęcia  dla  Gminy-Miasto Płock planu rozwoju i  modernizacji  urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2024  stanowi  załącznik nr 43  do
niniejszego protokołu.

27. zwolnienia  oraz  przedłużenia  terminów  płatności  podatku  od
nieruchomości:  gruntów,  budynków  i  budowli  związanych  z
prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  wskazanym  grupom
przedsiębiorców,  których  płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w
związku  z  ponoszeniem  negatywnych  konsekwencji  ekonomicznych  z
powodu COVID-19 (druk nr 350),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 350 (z
autopoprawką).                   
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Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 342/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości:
gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w  związku  z  ponoszeniem  negatywnych  konsekwencji  ekonomicznych  z  powodu
COVID-19 stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

28. zmiany Uchwały Nr 267/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2

pasa drogowego na terenie Miasta Płocka (druk nr 351). 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 351.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 343/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie zmiany Uchwały Nr 267/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada
2019  r.  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  opłaty  za  zajęcie  1  m2 pasa
drogowego  na  terenie  Miasta  Płocka  stanowi  załącznik  nr  45 do  niniejszego
protokołu.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
Państwu za sprawne głosowanie. Przechodzimy do kolejnego punktu.”

Ad pkt 7

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt siódmy:
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.  Proszę bardzo Panie
Prezydencie.”

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Tutaj
można podzielić tę pracę na pracę przed jeszcze ogłoszeniem nie stanu wyjątkowego ani
stanu klęski żywiołowej, ale rzeczywiście stanu epidemii, dokładnie tak i to co działo się
później.(...)”
 
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka poinformował, że:

• był  obecny na uroczystości  z  okazji  Dnia  Kobiet,  przygotowanej  przez  Wydział
Wspierania Inicjatyw Społecznych dla środowiska seniorów,

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

• wziął udział w obchodach „Imienin Zucha” w Szkole Podstawowej nr 23,
• brał  udział  w spotkaniu z przedsiębiorcami i  osobami handlującymi na giełdzie

przy ul. Bielskiej (spotkanie odbyło się z inicjatywy między innymi Pana Radnego
Tomasza Korgi),

• wraz z dyrektorem zarządzającym Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych
podpisał list intencyjny  o współpracy z tym stowarzyszeniem, co miało miejsce
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podczas  szkolenia  z  tzw.  elektromobilności,  przygotowanego  przez  to
stowarzyszenie, podczas którego między innymi zaprezentowano postępującą od
kilku  lat  ewolucję  samochodów  elektrycznych  (a  także  sieci  stacji  do  ich
ładowania),

• odbył cykliczne narady, spotkania z zespołem zarządzania kryzysowego w związku
z wprowadzeniem stanu epidemii;

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• uczestniczył  w  spotkaniu  urodzinowym podczas  którego  w  imieniu  Prezydenta

Miasta  Płocka złożył  życzenia  z  okazji  95.  urodzin  zasłużonemu płocczaninowi,
żołnierzowi, kombatantowi, pułkownikowi Antoniemu Jelcowi,

• brał  udział  w  uroczystości  z  okazji  80.  rocznicy  powstania  Tajnej  Organizacji
Nauczycielskiej; 

Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• uczestniczył w konsultacjach społecznych dotyczących projektu nowego programu

ochrony  powietrza,  którego  integralną  częścią  jest  plan  działań
krótkoterminowych, obejmujący  obszar  województwa  mazowieckiego  (czterech
stref  łącznie:  aglomeracji  warszawskiej,  miasta  Płock,  miasta  Radom  oraz
mazowieckiej);

• brał  udział  w  spotkaniach  dotyczących  segregacji  odpadów  komunalnych  na
terenie Płocka;

Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• brał udział w dialogu konkurencyjnym  dot. modernizacji energetycznej, 
• uczestniczył w szkoleniu w zakresie elektromobilności, 
• brał udział w spotkaniu poświęconym realizacji programu w formie rozmów   zespołu

ekspertów OECD z przedstawicielami samorządu Płocka – telekonferencja. 

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Ja
dziękowałem bardzo wielu osobom, kiedy mówiłem o koronawirusie, ale chciałbym także
podziękować pracownikom urzędu wszystkim. Oni  zgodnie  z moim zarządzeniem od 16
marca pracują w dużej mierze zdalnie. Działania urzędników są ograniczone do wykonywania
zadań w celu zminimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. To
wykonywanie  zadań  przez  urząd  miasta  polega  na  ograniczeniu  polegającemu  na
wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Tu chciałbym
podkreślić i także poinformować, że zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm, a dotyczy to
pracy  także  naszego  urzędu  i  wszystkich  urzędów  w  Polsce,  ograniczeniu  ulega  bieg
terminów  procesowych  i  sądowych,  w  postępowaniach  sądowych,  w  tym  sądowo-
administracyjnych,  postępowaniach  egzekucyjnych,  w  postępowaniach  karnych,
postępowaniach  karnych  skarbowych,  w  postępowaniach  w  sprawach  o  wykroczenia,
postępowaniach  administracyjnych,  postępowaniach  i  kontrolach  prowadzonych  na
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, kontrolach celno-
skarbowych, postępowaniach w sprawach o których mowa w między innymi ustawie o grach
hazardowych, a także innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, a także
bieg terminu na milczące załatwienie sprawy w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez
organ  sprzeciwu,  wydania  decyzji,  postanowienia  albo  innego  rozstrzygnięcia  uprawnia
stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa
na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania, także na wyrażenie przez
organ  stanowiska  albo  wydania  interpretacji  indywidualnej,  z  wyjątkiem  interpretacji
indywidualnej o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa. W
tych wszystkich sprawach bieg terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu
na  okres  stanu  zagrożenia  epidemicznego  oraz  stanu  epidemii  ogłoszonego  z  powodu
COVID-19. Natomiast, tak jak powiedziałem, urząd pracuje zdalnie. Staramy się większość
spraw załatwiać elektronicznie. Korespondencja wpływa. Ona wpływa do urn, a po okresie
nazwijmy to tak w cudzysłowie „kwarantanny” jest normalnie także przez urząd załatwiana. I
tutaj  chciałbym  bardzo  serdecznie  podziękować  także  Państwu  Radnym,  że  w  tych
rzeczywiście wyjątkowych dniach mamy zdecydowanie mniej interpelacji. Sądzę, że do tej
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kwestii  będziemy – oczywiście,  jeśli  wpływają to staramy się załatwiać -  ale na pewno
wracać  i  wiele  tych  spraw,  o  których  mówiliśmy,  które  załatwiamy  za  pośrednictwem
interpelacji  albo  LocalSpotu,  reagować  w  miarę  możliwości.  Natomiast  dziękuję  za
zrozumienie, bo rzeczywiście duża część urzędu po prostu pracuje zdalnie, nie wszystkie
sprawy w takim wypadku można załatwić od ręki, tak jak do tej pory po prostu to bywało.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za zrozumienie.”         

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panie  Prezydencie.  Czy  są  jakieś  pytania,  Szanowni  Państwo,  do  sprawozdania  Pana
Prezydenta? Nie widzę. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu.”

Ad pkt 8

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Punkt  ósmy:
Sprawozdanie  Przewodniczącego  Rady Miasta  Płocka  z  pracy  między  sesjami.  Szanowni
Państwo, ja  złożyłem tym razem wyjątkowo sprawozdanie na piśmie.  Macie  Państwo je
załączone do porządku obrad esesji. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani odsyłam do
tegoż pisemnego, załączonego również elektronicznie sprawozdania. I od razu pytanie, czy
ktoś z Państwa ma jakieś propozycje, wyjaśnienia do którychś z tych punktów, które tam
ująłem? Nie widzę. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu.”    
(załącznik nr 46 do niniejszego protokołu)

Ad pkt 9

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt dziewiąty:
Sprawy różne. Jako pierwszy tradycyjnie Pan Prezydent, proszę bardzo.”

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Tak, Szanowni Państwo,
chciałbym poinformować o, zgodnie z §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 pierwszy – Inwestycje Miejskie Sp.
z o.o.  W wykonaniu zarządzenia nr 1354/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca
2020  roku  w  sprawie  wniesienia  do  spółki  Inwestycje  Miejskie  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  wkładu  pieniężnego  z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału
zakładowego  uchwałą nr 5/ZW/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z
dnia 19 marca 2020 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki  o kwotę
1.071.800 złotych poprzez ustanowienie 10.718 nowych udziałów o wartości nominalnej
100 złotych  każdy,  objętych  przez  wspólnika  spółki  Gminę  Miasto  Płock.  Po  drugie  -
udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w
wysokości  1.071.800  złotych  pochodzącym  ze  środków  zabezpieczonych  w  budżecie
miasta Płocka na 2020 rok, 100.000, zadanie nr 03/WNW/I/G – Inwestycje Miejskie Sp. z
o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B, a także
971.800 złotych, zadanie nr 11/WNW/I/G – Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Punkt drugi –
Wisła Płock Spółka Akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 1371/2020 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wniesienia do spółki miasta Płock spółka
akcyjna  z  siedzibą  w  Płocku  wkładu  pieniężnego  z  przeznaczeniem na  podwyższenie
kapitału zakładowego uchwałą nr  4/WZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki sporządzoną za repertorium A nr 1703/2020 w dniu 17 marca 2020
roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 złotych w drodze
emisji 20.000 nowych akcji imiennych z serii AN o numerach od numeru AN-564075 do
numeru AN-584074 o wartości  nominalnej  100 złotych każda akcja,  skierowanych do
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akcjonariusza  Gminy  Miasto  Płock,  któremu  przysługuje  prawo  poboru  (subskrypcja
zamknięta).  Akcje  z  serii  AN  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.  Punkt  trzeci  –  Miejskie  Towarzystwo
Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.o.  Punkt  pierwszy  –  w  wykonaniu  zarządzenia  nr
1385/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie wniesienia do
spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. wkładu pieniężnego
z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego  uchwałą  nr  2/ZW/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 27 marca 2020 roku dokonano
podwyższenia  kapitału  zakładowego  spółki  o  kwotę  3.010.000  złotych  poprzez
ustanowienie  6.020  nowych  udziałów  o  wartości  500  złotych  każdy,  objętych  przez
wspólnika  spółki  Gminę  Miasto  Płock.  Udziały  w  podwyższonym kapitale  zakładowym
zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 3.100.000 złotych, podchodzącym ze
środków  zabezpieczonych  w  budżecie  miasta  Płocka  na  2020  rok,  zadanie  nr
13/WNW/I/G  –  budowa i  przebudowa  budynków  komunalnych,  Miejskie  Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Punkt czwarty – Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock
Spółka Akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 1374/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
17 marca 2020 roku w sprawie wniesienia do spółki Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płocka
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 1901/2020 w dniu
30 marca 2020 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000
złotych  w  drodze  emisji  20.000  nowych  akcji  imiennych  z  serii  AG  o  numerach  od
numeru AG-293389 do numeru AG-313388, o wartości  nominalnej 100 złotych każda
akcja, skierowanych do akcjonariusza Gminy Miasto Płock, któremu przysługuje prawo
poboru (subskrypcja zamknięta). Akcje z serii AG zostały pokryte wkładem pieniężnym
pochodzącym  ze  środków  zabezpieczonych  w  budżecie  miasta  Płocka  na  2020  rok,
zadanie  nr  09/WNW/I/G  –  Sekcja  Piłki  Ręcznej  Wisła  Płock  Spółka  Akcyjna.  To  w
kontekście,  Szanowni  Państwo,  informacji,  które  byłem  zobowiązany  wprowadzić.
Natomiast  w  kontekście  jeszcze  voucherów,  o  których  tutaj  rozmawialiśmy,  a  które
funkcjonują w Łodzi, chciałbym powiedzieć, że w Łodzi kilka łódzkich restauracji i firm
usługowych rozpoczęło sprzedaż voucherów na usługi i dostawy, które będą realizowane
w przyszłości i w tym momencie rzeczywiście zwrócili się oni do samorządu łódzkiego,
ażeby tę  akcję  także rozpropagować i  w jakiejś  formule  koordynować na Facebooku.
Oczywiście, jeśli tacy przedsiębiorcy realizujący usługi, dostawy będą zainteresowani tego
rodzaju akcją również w Płocku taką grupę na Facebooku możemy wesprzeć, stworzyć.
Natomiast potrzebujemy tej drugiej strony, która… czyli samych przedsiębiorców, a my
jako mieszkańcy Płocka, ja sam również niedawno, mianowicie ze dwa, trzy dni temu
podczas  tego  mojego  live  czata  zachęcałem przede  wszystkim  do  tego,  byśmy  jako
mieszkańcy Płocka na przykład dzisiaj  zrobili  zakupy świąteczne albo gotowe potrawy
kupili u naszych ulubionych restauratorów, przedsiębiorców, którzy tego rodzaju usługi
świadczą. Więc tutaj oczywiście jestem jak najbardziej na tego rodzaju działania otwarty.
A później te vouchery będzie można, jak rozumiem, jeśli już sytuacja wróci do normy, po
prostu w danych restauracjach albo firmach świadczących usługi chociażby fryzjerskie,
czy jakiekolwiek inne zrealizować.  Wię,  to jak najbardziej w tym momencie jesteśmy
gotowi. Warto, by na przykład także nasze duże firmy, które funkcjonują w Płocku, wzięły
przykład  z  łódzkiej  firmy  Bluerank,  która  dla  swoich  pracowników kupiła  vouchery  o
wartości  100  tysięcy  złotych.  Mam  nadzieję,  że  także  i  w  Płocku  takie  duże
przedsiębiorstwa znajdą się i takie na przykład vouchery dla swoich pracowników będą w
stanie kupić, bo rzeczywiście przykład Łodzi tutaj jest jak najbardziej szczytny i godny
polecenia. Dziękuję bardzo.”
      
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panie Prezydencie. W Sprawach różnych mamy zgłoszenie od zdalnego dzisiaj Pana Radnego
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Mariusza  Pogonowskiego.  Proszę  bardzo,  spróbujemy  się  połączyć  zapewne  zaraz
telefonicznie.”

Pan Radny  Mariusz Pogonowski powiedział: „Szanowni Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj
sporo o koronawirusie. Mam nadzieję, że wszyscy mnie słyszą. Zatem sytuacja koronawirusa
jest specyficzna pod wieloma względami, ale jest jeszcze jeden chyba mały problem, którego
dzisiaj nie dostrzegliśmy, mianowicie dzieci, które żyją w patologicznych rodzinach, tudzież
rodzinach, które posiadają „niebieską kartę” i są te dzieci ze względu na ciągły pobyt w
domu, brak możliwości wyjścia do szkoły, czy zabawy na osiedlu, udziału w zajęciach domów
kultury osiedlowych, te dzieci  są narażone na ciągłą ekspozycję swoich rodziców, którzy
czasami są toksyczni.  Chciałem się zapytać,  złożyć takie zapytanie, które również złożę
pisemnie, w jaki sposób jest monitorowana sytuacja tych dzieci, czy ona  jest monitorowana,
a jeżeli  nie to jakie  mamy narzędzia  i  możliwości  do tego,  aby taki  monitoring w tym
trudnym okresie prowadzić. Bardzo dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Panu Radnemu. Od razu pewnie Pan Prezydent, proszę.”

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Zwrócimy na to oczywiście
uwagę.  Kwestia  „niebieskiej  karty”  jest  cały  czas  monitorowana  i  rodziny,  które  taką
„niebieską kartę” posiadają one podlegają monitoringowi oczywiście odpowiednich służb, ale
tutaj  uczulimy  te  służby,  żeby  wsparły,  czy  zwiększyły  te  monitoring.  Ja  tylko  mogę
powiedzieć,  dziękując  Panu  Radnemu,  o  tym,  że  MOPS  realizuje  w  tej  chwili  dostawę
posiłków do domów tych rodzin, tych dzieci, które korzystały z posiłków w szkole. Wiadomo,
że dzisiaj dzieci nie chodzą do szkoły wobec tego MOPS wziął na swoje barki w tej chwili nie
tylko przyrządzanie tych posiłków, ale także dostarczanie ich do domów. I tutaj też ogromne
podziękowania dla osób zaangażowanych w realizację tego projektu. A nie wiem, czy Pan
Radny nas słyszy, bo chciałbym Panu Radnemu i wszystkim pracownikom teatru z okazji
Światowego Dnia Teatru złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niestety dzisiaj, podobnie jak i
inni pracownicy instytucji kultury, jesteśmy troszkę od Was odcięci, możemy tylko mobilnie,
Wy z nami możecie  kontaktować się,  natomiast  przyjmijcie  najserdeczniejsze życzenia i
zapewnienia, że jak to wszystko się skończy to będziemy chodzić do teatru jak nikt inny,
także dlatego, że teraz tego czasu po prostu niestety nie możemy tam spędzać, a Wy z tego
powodu również niestety nie możecie nie tylko dzieci, ale także i nas, cieszyć swoją grą,
zaangażowaniem i  po prostu pracą.  Tak że jeszcze raz  życzenia dla  wszystkich,  całego
zespołu pracowników teatru, aktorów i osób odpowiedzialnych. Dziękuję.”     

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panie Prezydencie. Kilka tematów, Szanowni Państwo. (niezrozumiały głos z sali) Proszę,
spróbujemy. Może jak będzie Pan głośno mówił to będziemy słyszeć. (z sali Pan Radny Piotr
Kubera powiedział: „Przesunięciu uległ termin składania deklaracji podatkowych do końca
maja.  Czy  oświadczenia  majątkowe również  do  końca  maja?”)  Żadnej  informacji  w tej
materii nie otrzymałem, więc dla bezpieczeństwa składajmy do końca kwietnia. Nie mam
żadnej  informacji,  że coś się zmieniło.  z  sali  Pan Radny  Piotr  Kubera powiedział:  „Bo
logiczne byłoby, żeby też przesunąć ten termin.”) Pani Radna, proszę.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy Pan Przewodniczący pewnie będzie to
czynił na koniec naszego posiedzenia, natomiast ja ze swej strony w imieniu Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości chciałam w tym szczególnym czasie, wiedząc oczywiście jakie są
okoliczności,  ale pomimo wszystko złożyć wszystkim Państwu bardzo serdeczne życzenia
spokojnych, ale przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych. Wiem, że nie możemy tu
mówić o spotkaniach rodzinnych, bo oczywiście raczej mówimy o tym, żeby spędzać je w
gronie domowników, ale mimo wszystko życzę, żeby ta atmosfera świąt pozostała w naszych
domach i przede wszystkim w naszych głowach. I miejmy tą nadzieję tego ducha, że jak
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najszybciej ten czas minie i będziemy mogli wrócić do normalnych swoich obowiązków i
czynności, i tego Państwu bardzo serdecznie życzę.”         

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy. Kilka
spraw bardziej organizacyjnych, Szanowni Państwo, w Sprawach różnych ode mnie. Pierwsza
rzecz. Nie wiem jak Państwo to oceniacie, ale ja stwierdzam, że zdalność nam zadziałała.
Myślę że teraz dużo łatwiej, dużo spokojniej będziemy podchodzić do kolejnych zdalnych
sesji i myślę że spokojnie możemy ograniczyć jeszcze bardziej frekwencję na auli. Oczywiście
ktokolwiek będzie chciał aktywnie uczestniczyć w sesji będzie miał to zapewnione. Druga
rzecz. Szanowni Państwo, mamy w planie pracy najbliższą sesję 30 kwietnia. Jeżeli tylko
będą jakieś uchwały do podjęcia to - 90 procent tych uchwał oczywiście wpływa do nas od
Pana  Prezydenta  -  ja  taką  sesję  w  trybie  zdalnym  oczywiście  jeszcze  z  jednym
zastrzeżeniem, jeżeli prawo na to pozwoli, zwołam. Tak że tutaj, mówię, dzisiejsza sesja nas
uspokoiła. Wydaje mi się, że ten plan pracy rady miasta, który mamy określony, można
uznać, że on jest bezpieczny. Ale jeżeli tylko zajdą jakieś inne nagłe potrzeby też jest taka
możliwość, żebyśmy zwoływali również sesje nadzwyczajne. Ale moja prośba raz jeszcze, ta
którą już potwierdzałem na spotkaniach prezydium kilka razy, z przewodniczącymi klubów
również – ograniczmy się maksymalnie do tych najbardziej rzeczowych, ważnych kwestii. I
tutaj chciałbym podziękować raz jeszcze za Panem Prezydentem wszystkim Państwu Radnym
za zrozumienie odnośnie  wstrzemięźliwości  interpelacyjnej.  Na spotkaniu 16 marca,  gdy
spotkaliśmy się jako prezydium plus przewodniczący klubów, plus przewodniczący komisji
poprosiłem o to. Państwo jak najbardziej pozytywnie zareagowaliście i widzę, i Pan Prezydent
też zauważa. I chyba w tych ciężkich czasach dla pracowników Urzędu Miasta Płocka jest to
ważne, żebyśmy też w taki sposób działali. I dziękuję Państwu za to, bo to zadziało. Kolejna
kwestia dotycząca organizacji pracy komisji. Przypomnę Państwu, iż za organizację pracy
komisji  odpowiadają  przewodniczący  komisji.  Mamy  możliwość  również  zdalnego
procedowania  jako  komisje.  Zostawiam  przewodniczącym  bądź  przewodniczącym  i
wiceprzewodniczącym dogranie w jaki sposób te komisje będą wyglądać. Kolejna rzecz, a
właściwie już Pan Radny Piotr Kubera spytał mnie o oświadczenia majątkowe, o tym właśnie
chciałem powiedzieć - ponieważ nie mam żadnej informacji, że ten termin uległ zmianie dla
bezpieczeństwa każdego z Państwa Radnych proponuję, żebyśmy te oświadczenia złożyli w
dotychczasowym wymaganym prawem terminie, czyli do końca kwietnia. (niezrozumiały głos
z sali) Przez ostatni miesiąc tylko jedną skargę miałem, że jakiś dokument do mnie wpłynął z
pominięciem tej ścieżki trzydniowej kwarantanny. Oczywiście, że powinniśmy je składać, no
może inaczej – proponuję kontakt telefoniczny wcześniejszy z Panią przewodniczącą biura
rady miasta i dogranie w którym miejscu one powinny być złożone, tak żeby też nic się z
nimi nie stało, odpukać. I chyba ostatni punkt. Nie widzę więcej zgłoszeń ze strony Państwa
Radnych w Sprawach różnych, więc przed nami trudne święta, życzenia nam złożyła już Pani
Przewodnicząca,  ja  oczywiście  również  chciałbym  w  imieniu  całej  Rady  Miasta  za
pośrednictwem transmisji online złożyć życzenia zdrowych świąt wszystkim mieszkańcom
naszego  miasta.  Prośba  i  apel  za  apelami  rządowymi,  również  Ministra  Zdrowia  –
ograniczajmy wyjścia, zostawajmy w domu. Nie takie problemy przeżyliśmy. Przeżyjemy i to.
Natomiast starajmy się maksymalnie minimalizować niebezpieczeństwa i ryzyka, które nas
otaczają. Jeszcze Pan Prezydent chciałby, proszę bardzo.”        

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja również z jednej strony
chciałbym  poinformować  Państwa,  że  otrzymali  Państwo  najprawdopodobniej  już
sprawozdanie  z  realizacji  właściwie  ubiegłego  roku,  które  będzie  potrzebne  później  do
absolutorium. Tutaj termin nie został przesunięty. Do 31 marca zostało ono zrealizowane.
Dziękuję  wszystkim  pracownikom  urzędu  za  przygotowanie  tych  dokumentów.  I  też
przyłączam się  oczywiście  do  świątecznych  życzeń Pana  Przewodniczącego.  Spokojnych,
zdrowych  świąt  Wielkiej  Nocy.  Niech  nie  zabraknie  nam wiary  w  to,  że  dobro  zawsze
zwycięża nad złem, a światłość nad ciemnością, a życie nad śmiercią. Wszystkiego dobrego!”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.”  
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Ad pkt 10

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
zamykam XVIII Sesję Rady Miasta Płocka.”

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała       Sekretarz Sesji    Przewodniczący 
 Rady Miasta Płocka  Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera    Tomasz Kominek            Artur Jaroszewski
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	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Mam pytanie do Panów z obsługi technicznej, czy jesteśmy już on-line? Szanowni Państwo, za chwilkę zaczniemy sesję. W chwili obecnej proszę wszystkich Państwa Radnych, którzy obradują zarówno na auli, jak i w pomieszczeniach poza aulą oraz zdalnie ze swoich domów o przyciśnięcie przycisku „kworum”. Sprawdzimy kworum. Sygnalizuję Panom, iż nie działa przycisk „kworum” na pulpicie przewodniczącego. Znaczy patrzę tu na podświetlenie, prawda, że u mnie się to nie… (niezrozumiały głos z sali) Nie, Pani Przewodnicząca widzę, że jest na auli. Mamy wszystko na niebiesko. Ja zwracam uwagę, iż moja ikonka się na niebiesko nie zapaliła, czyli nie mam potwierdzonej obecności. (niezrozumiały głos z sali) Kliknąłem już nawet ze trzy razy. Natomiast nigdy nie klikaliśmy tego tutaj. Widzę, że na razie chyba tylko dwójka radnych ma jeszcze problem z zalogowaniem się. Damy im jeszcze ze trzy minutki. Prosiłbym Panów z obsługi technicznej o pomoc jeszcze Panu Jerzemu i będziemy mieli stuprocentową frekwencję. Dobrze, że system zadziałał. Szanowni Państwo, proszę Państwa raz jeszcze o zalogowanie się do systemu w celu sprawdzenia i potwierdzenia kworum. Po ikonkach i sygnałach od Panów z obsługi technicznej stwierdzam, iż kworum mamy, zatem otwieram XVIII Sesję Rady Miasta. Szanowni Państwo! Po raz pierwszy w historii płockiego samorządu sesja Rady Miasta Płocka zwołana została w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość. Taki sposób procedowania umożliwiła nam ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Poz. 568 z bieżącego roku. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, pragnę poinformować, iż radni uczestniczący zdalnie na dzisiejszej sesji obradują w kilku pomieszczeniach, po raz pierwszy w historii płockiego samorządu, w kilku pomieszczeniach płockiego ratusza oraz w swoich mieszkaniach. Wybór miejsca obrad należał do Państwa Radnych. Dzisiejsza sesja odbywa się bez udziału publiczności. Wszyscy zainteresowani mogą śledzić nasze obrady on-line internetowo oraz na portalu plock.eu. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, zarówno tych na auli, jak i poza nią. Witam Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego! Witam Pana Skarbnika Wojciecha Ostrowskiego! Witam Pana mecenasa Jarosława Szumańskiego, który wspomaga radę miasta jako prawnik. Witam serdecznie Państwa obserwujących nasz obrady za pomocą internetu. Jeszcze taka uwaga techniczna na początku, proszę Państwa. Ponieważ jest to nasz debiut zdalny najprawdopodobniej będziemy dzisiaj również testować sprawność naszego systemu, a właściwie prędkość transmisji. Specjalnie będę chciał troszeczkę wolniej prowadzić obrady, zwłaszcza trochę wolniej będę czekał na zakończenie poszczególnych głosowań. Podejrzewamy, że – nie wiem – kilkanaście, kilkadziesiąt sekund może trwać informacja zwrotna od radnych obradujących zdalnie. Dlatego też proszę, po pierwsze, o większą wyrozumiałość w tym temacie, a po drugie – jeżeli zauważycie Państwo albo będziecie mieć jakiś sygnał, że ktoś jeszcze nie zdążył zagłosować, czy zabrać głos proszę o sygnalizowanie. Szanowni Państwo, nim przejdziemy do porządku obrad pozwolę sobie na krótki wstęp dotyczący historii. Początek kwietnia to dla na nas Polaków smutny czas smutnych polskich rocznic. 2 kwietnia 2005 roku zmarł papież Jan Paweł II. Kilka dni temu minęła piętnasta rocznica jego śmierci, dla wielu Polaków największego Polaka XX wieku. Również w tych dniach mija 80. rocznica zbrodni katyńskiej. Wówczas to polscy jeńcy z obozów, między innymi w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie zostali zamordowani przez oprawców NKWD na rozkaz najwyższych władz sowieckich. Zginęło wówczas ponad 20 tysięcy przedstawicieli polskiej elity II Rzeczypospolitej. Z kolei jutro 10 kwietnia minie dziesiąta rocznica katastrofy smoleńskiej. Ponownie zginęła polska elita, tym razem elita III RP, 96 osób, w tym najważniejsi urzędnicy państwowi z Prezydentem RP na czele. Poproszę Państwa o chwilę zadumy na stojąco. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tradycyjnie zaczynamy sesję od wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Po wyborze Komisji Uchwał i Wniosków przystąpimy do porządkowania naszych obrad, jeśli chodzi o porządek obrad.”
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	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy, Szanowni Państwo, teraz do uporządkowania przebiegu sesji. Mamy sporo wrzutek. Wszystkie one od kilku dni widnieją na esesji, więc mieliśmy możliwość zapoznania się z nimi. Rad, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dodatkowych punktów do porządku obrad proponuje Pan Prezydent. Odczytam je po kolei. Pierwszy to druk 344 – projekt uchwały dotyczący… w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za rok 2019. Druga propozycja wrzutki to druk numer 345 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2019 rok”. Trzecia propozycja rozszerzenia to druk 346 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024. Kolejna wrzutka to druk numer 347 – projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Płock. Kolejna to druk numer 349 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia dla Gminy-Miasto Płock wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2024. Kolejna to druk numer 350 – projekt uchwały w sprawie zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. I ostatnia propozycja rozszerzenia porządku obrad to jest druk numer 351 – projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka. Poddam teraz pod głosowanie wszystkie te projekty uchwał zgłoszone przez Pana Prezydenta w ciągu ostatniego tygodnia. (niezrozumiały głos z sali) W sprawie również porządku obrad? Proszę bardzo.”
	(pisma dot. wprowadzenia zmian do porządku stanowią załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego protokołu)
	
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Pierwsza kwestia. Oczywiście ja zgadzam się z wrzutkami, które dotyczą działań, które miałyby przeciwdziałać bądź pomagać naszym lokalnym mieszkańcom bądź przedsiębiorcom, bo to jest bardzo istotne z punktu ich widzenia w jakim to czasie się znaleźliśmy, czyli w stanie epidemii. Natomiast w świetle tego rozszerzonego porządku obrad składającego się z dwudziestu ośmiu punktów mam zasadnicze pytanie. Czy w obecnej sytuacji powinniśmy zajmować się takimi sprawami, które nie wymagają terminowości nagłej? To jest pierwsza kwestia. Natomiast w porządku obrad zabrakło mi jednego bardzo ważnego punktu, który by między innymi podsumowywał działania samorządu płockiego w zakresie COVID-19, co zrobiono do tej pory, pakiet działań, który mógłby nam Prezydent dzisiaj przedstawić w tej pierwszej części, w tej części opisowej, dlatego że to jest istotne z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia każdego mieszkańca, tym bardziej, że sesja jest on-line. W związku z tym dobrze byłoby, gdyby każdy z mieszkańców wiedział jakie działania w tej chwili, na jakim etapie jest samorząd płocki, jakie działania podjął. To jest jedna kwestia tego punktu. A druga – to chciałabym porozmawiać o pewnych działaniach, które jeszcze samorząd powinien dalej wcielać w życie, bo na tym etapie te propozycje, które są przedstawione, w mojej i nie tylko mojej ocenie, pozostałych członków Klubu Prawa i Sprawiedliwości, są zbyt mało daleko idące. To jest jedna kwestia. Kolejna, o której rozmawialiśmy z Przewodniczącym podczas spotkania przewodniczących klubów to brakuje w porządku załączonego sprawozdania Prezydenta. Jest sprawozdanie Przewodniczącego Rady, bo umawialiśmy się, że nie będzie ono przedstawiane na sesji, tylko będzie załączone do porządku obrad, a tego nie mamy. W związku z tym chciałabym wiedzieć, czy coś się stało w systemie, że tego sprawozdania nie ma. Jeśli tak, to prosilibyśmy w międzyczasie o dołączenie go. (niezrozumiałe głosy z sali) Nie ma. Ja nie mam. Ja nie mam załącznika. Mam załącznik przy Przewodniczącym Rady, natomiast nie mam załącznika przy Prezydencie Miasta Płocka. To chyba te dwie najważniejsze kwestie. A i jeszcze trzecia. Jeszcze wczoraj wieczorem jak wchodziłam… przepraszam, bo ktoś jeszcze dzwoni… jeszcze jak wczoraj wieczorem wchodziłam na porządek sesji i patrzyłam jeszcze w dokumenty, to widniał taki projekt uchwały, który mówił o wydzierżawieniu nabrzeża wiślanego na 25 lat. To też było jako wrzutka, czyli pismo Prezydenta najpierw z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad, następnie drugie pismo było o zdjęcie z porządku obrad. Szczerze mówiąc zdziwiłam się bardzo zaistnieniem takiego punktu w porządku obrad, jeśli w tym momencie nagle mamy podejmować pod presją decyzję o wydzierżawieniu na 25 lat z wolnej ręki jakiemuś przedsiębiorcy. Chciałabym wiedzieć dlaczego, skąd ta intencja i dlaczego nagle ta decyzja, praktycznie z dnia na dzień, o nagłym zdjęciu tego punktu z porządku obrad poproszę też o przedstawienie informacji. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja od razu odniosę się do ostatniego punktu. Szanowni Państwo, w chwili obecnej nie ma tego punktu w porządku obrad dzisiaj. Była propozycja rozszerzenia, później było pismo wycofujące, więc dzisiaj nie jest to i nie będzie przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. (niezrozumiały głos z sali) Chyba, że jako radni przegłosujemy, że będzie. Teraz mówimy o porządku obrad, który dzisiaj mamy w porządku bądź w tematach zgłoszonych przez kogokolwiek z Państwa Radnych, bądź Pana Prezydenta, bądź Pan Prezydent zgłosił i podtrzymuje siedem aktualnych wniosków o rozszerzenie porządku obrad. Natomiast pytanie do Pana… Jeszcze jedna rzecz odnośnie sprawozdań i tego, że mieliśmy mieć w porządku obrad dotyczyło to sesji – to nasz ustalenie – sesji, która miała się odbyć 26 marca, gdzie wszyscy mieliśmy obradować na tej auli i wtedy zdecydowanie większe zagrożenie byłoby przy zagęszczeniu trzy razy większym niż jest w chwili obecnej na auli, więc uznałem i tak Państwu zakomunikowałem, że dobrze by było, gdyby te sprawozdania były nie odczytywane, tylko załączone. Ponieważ dzisiaj mamy i tak obszerny porządek obrad wydaje mi się, że sprawozdanie Pana Prezydenta, które trwa pięć minut niespecjalnie nam – odczytywane – niespecjalnie nam przedłuży już tą sesję. Co do informacji o działaniach miasta dotyczącej stanu epidemii umawialiśmy się z Panem Prezydentem, że taka informacja będzie, natomiast do decyzji Pana Prezydenta, czy w „Sprawach różnych”, czy na początku sesji. Jak Pan by wolał, Panie Prezydencie? (z sali Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Może być na początku sesji.”) Zatem tak będzie. Przegłosujmy te punkty, które mamy, dodatkowe uchwały, a później jeszcze przed punktami merytorycznymi Pan Prezydent zabierze głos w temacie działań dotyczących koronawirusa. Mamy siedem wniosków. Pani Przewodnicząca raz jeszcze widzę ad vocem.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy w kwestii tego co Pan powiedział o nabrzeżu wiślanym. Jest Pan w błędzie, ponieważ my dokumenty dostajemy na kilka dni przed sesją a nie w dniu sesji, ja mam obradować tylko na podstawie tego punktu. To jest dziwne, że projekt uchwały widmo nagle się pojawia a później znika. I wydaje mi się, że wypadałoby chociaż jedno zdanie uzasadnienia, dlaczego nagle taka decyzja, bo ta informacja, która ukazała się jednozdaniowa w tym piśmie z prośbą o zdjęcie go z porządku obrad naprawdę była lakoniczna i nic nie mówiła. Dobrze by było, gdyby chociaż Pan Prezydent jednym zdaniem merytorycznie określił, dlaczego został ten punkt zdjęty i jaka była intencja go wprowadzania w czasie epidemii. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jak najbardziej mamy prawo pytać o tego typu rzeczy również, natomiast teraz ustalamy porządek obrad, tego punktu w porządku obrad nie ma, więc tego typu pytania powinny paść w „Sprawach różnych” Szanowni Państwo. Czy Pan Prezydent jeszcze chciałby teraz się odnieść do któregoś z tych pytań, bo widzę, że jest przyciśnięty przycisk? (niezrozumiały głos z sali) W takim razie rozłączam. Poddaję pod głosowanie, Szanowni Państwo, siedem projektów uchwał, które spłynęły od Pana Prezydenta z prośbą o rozszerzenie porządku obrad. Jako pierwszy poddaję pod głosowanie wniosek o rozszerzenie jako punkt 22 porządku obrad, projektu uchwały zamieszczonego na druku numer 344 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za rok 2019. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o ten punkt. (niezrozumiały głos z sali) Czyli tych wniosków siedmiu Panowie nie macie na razie jeszcze? Bo to jest siedem wniosków o rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie tych siedmiu wrzutek, które są w porządku. Musimy przegłosować, Szanowni Państwo, siedem wniosków adekwatnych do siedmiu wrzutek, które mamy na esesji, tak jak robimy to wielokrotnie na każdej sesji. Proszę o pulpity do głosowania. Mamy. Wszystko jest okej. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Punkt numer 22, druk numer 344. Proszę o wyniki głosowania na mój pulpit. Na moim nie działa, więc muszę czytać stąd. Przy 24 za i 1 wstrzymującym druk numer 344 wprowadziliśmy do porządku obrad. Poddaję pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad jako punkt 23 druku numer 345, czyli w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za rok 2019”. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Proszę o wyniki głosowania. 23 na tak, przy 1 wstrzymującym ten projekt również wprowadziliśmy do porządku obrad. Kolejny wniosek – poddaję pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o punkt numer 24, projekt uchwały zgodny z drukiem numer 346 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Proszę o zbiorcze wyniki. 23 na tak, przy 1 wstrzymującym rozszerzyliśmy również o ten punkt porządek obrad. Kolejny punkt, kolejny wniosek – rozszerzenie porządku obrad o punkt numer 25, druk numer 347. Poddaję pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Płock. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 22 na tak, przy 1 wstrzymującym. Panów z obsługi technicznej prosiłbym przy okazji o wyłapanie kto, czyj komputer najwolniej chodzi i pewnie ktoś nie nadąża zagłosować, żebyśmy w tych poważniejszych głosowaniach troszeczkę dłużej poczekali. (niezrozumiały głos z sali) Dobrze, tak zrobimy, chociaż ja mówię, ponieważ tu akurat są chyba bezproblemowe głosowania na razie, to… Dobrze, tak zrobimy, poczekam troszkę dłużej przy kolejnym głosowaniu. Kolejny wniosek o rozszerzenie o projekt uchwały, o druk numer 349, jako punkt 26. Jest to projekt uchwał w sprawie przyjęcia dla Gminy-Miasto Płock wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2024. Proszę o pulpity do głosowania i tym razem troszeczkę dłużej damy szansę wszystkim Państwu Radnym na skuteczne zagłosowanie. Ale skuteczne głosowanie po czasie też przychodzi czy nie? (niezrozumiały głos z sali) Tak zrobimy. Poczekajmy teraz troszkę dłużej. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Jeszcze widzę, że dwie osoby, jeszcze jedna. Może Panu Tomaszowi uda się skutecznie zagłosować. Ale on tak przewidywał, bo zabezpieczył się informacją, że w razie czego przyjedzie. No chyba, chyba dłużej czekać nie będziemy. Dobrze, stwierdzam Szanowni Państwo, że 23 głosy za i 1 wstrzymujący. Wprowadziliśmy do porządku obrad również i ten punkt na druku 349. I przed nami dwa ostatnie głosowania. Jako pierwszy wniosek o rozszerzenie porządku obrad o druk nr 350 jako punkt 27. To jest projekt uchwały w sprawie zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości. Proszę o pulpity do głosowania. Na drukiem numer 350 będziemy głosować. Mamy pulpity. Proszę o zagłosowanie. O, tym razem chyba się już skutecznie uda wszystkim. Jest, udało się. 25 na tak. Dziękuję bardzo. I ostatnie głosowanie dotyczące porządku obrad. Poddaję pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt numer 28, druk numer 351 – uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Jeszcze chwilkę poczekamy. Dziękuję. 24 na tak, przy 1 wstrzymującym. Wszyscy radni zagłosowali zdalnie. Dziękuję bardzo. A zatem mamy porządek obrad zmieniony, rozszerzony o siedem punktów, projektów uchwał za którymi wnioskował Pan Prezydent. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu… Prosimy teraz Pana Prezydenta o informację, czyli jeszcze zgodnie z wnioskiem, sugestią Pani Radnej i z tym co ustaliliśmy z Panem Prezydentem jeszcze przed sesją, iż taka informacja będzie. Proszę bardzo Pana, Panie Prezydencie.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo Radni! Drodzy Mieszkańcy! Najpierw dwa zdania uwagi do tego co powiedziała Pani Przewodnicząca. Z jednej strony zapytała Pani o rzeczywiście wprowadzenie do porządku obrad kilku uchwał. Tak, Pani Radna, te uchwały są z punktu widzenia funkcjonowania samorządu, także te wrzutki, niezbędne, ażeby móc realizować zadania samorządu. Niektóre – tak jak te uchwały związane z chociażby z pomocą społeczną – są to uchwały bądź materiały, które muszą być przedstawione jeszcze do końca kwietnia. Nie wiemy, czy będzie jeszcze jedna sesja rady miasta, dlatego ponieważ są to materiały już gotowe zdecydowaliśmy się o przedstawieniu ich Państwu Radnym na tej sesji. Jeśli chodzi o uchwały, które mają być wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców zrozumiałe jest to, że chcieliśmy, żeby one rzeczywiście były na tej sesji, żeby nie czekać już dłużej ani dalej. Z chęcią wsłuchamy się także w propozycje Państwa Radnych z Panem Skarbnikiem. Natomiast w kontekście tej uchwały, które nie ma w porządku obrad a o którą Pani się Radna upomniała – właśnie jej zdjęcie zostało spowodowane faktem, że uznałem, że ona dzisiaj nie jest niezbędna, a niepotrzebne emocje, które mogłaby wzbudzić, a już swego czasu wzbudziła kilkanaście miesięcy temu, kiedy proponowaliśmy tego rodzaju uchwałę wprowadzić, nie będzie służyło dzisiejszej sesji. Nie chcę niepotrzebnie rzeczywiście przedłużania dyskusji. Sądzę, że w normalnym trybie bez wrzutki ta uchwała na jednej z najbliższych sesji po prostu się pojawi i będziemy mogli przedyskutować na jakich zasadach, w jakiej formie, na jaki czas także ten teren, który dzisiaj chcielibyśmy, żeby jak najlepiej służył mieszkańcom, czyli mówimy tu o nabrzeżu, mógł rzeczywiście służyć a nie leżeć tylko odłogiem. Więc dlatego między innymi ta uchwała została dzisiaj zdjęta, żeby nie była wrzutką, żeby była po prostu w normalnym trybie wprowadzona, żeby nie budzić niepotrzebnych emocji, ani nie wywierać – tak jak Pani Radna powiedziała – na Pani Radnej jakiejkolwiek presji. Natomiast ja uważam, że i tak w perspektywie tych uchwał, które w formie wrzutek są Państwu Radnym proponowane, to nie dzieje się to w nocy tuż przed sesją, tylko kilka dni wcześniej, dlatego mają Państwo Radni okazję i możliwość - i tutaj dziękuję – by zapoznać się właśnie z propozycjami, które jako Prezydent, także w porozumieniu z moimi Zastępcami i Skarbnikiem, i Sekretarzem, Państwu Radnym przedstawiamy. Szanowni Państwo, teraz przechodząc już do sytuacji kryzysowej jaka jest w całym kraju, związanej z pandemią, czy epidemią koronawirusa. Sytuacja jest kryzysowa, w Płocku również, ale jest stabilna. Przede wszystkim zacznę od tego, że wszelkie działania, które są podejmowane w naszym mieście, są podejmowane w porozumieniu z administracją zespoloną, z głównie Wojewodą, który kontaktuje się ze mną jako prezydentem miasta w różnej formie – czasami telefonicznej, czasami w formie pisemnej. Natomiast te polecenia i decyzje są wprowadzane w życie bardzo konsekwentnie. Musimy bowiem pamiętać, że dzisiaj w kontekście służby zdrowia to przede wszystkim państwo jest odpowiedzialne za działania, które są podejmowane. Samorządy mają wspierać i wszystkie samorządy wspierają, bez względu czy wojewódzkie, czy miejskie, czy powiatowe, gminne, wspierają działania służb państwa, zwłaszcza szpitali, które są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem i Ministerstwa Zdrowia na czele z Panem Ministrem Szumowskim. Natomiast ja jako prezydent jestem w bezpośrednim kontakcie w związku z tym cały czas nie tylko z Wojewodą, ale także z Dyrektorem Ostrowskim – Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. I tutaj także bezpośredni kontakt, codzienny właściwie kontakt albo kilka razy dziennie. Ustalamy różnego rodzaju kwestie ważne z punktu widzenia mieszkańców Płocka. To samo dotyczy również zarządów, dyrektora szpitala wojewódzkiego, a także zarządu szpitala miejskiego. W przypadku początków marca wówczas jeszcze powołałem zespół zarządzania kryzysowego. Na tym zespole jeszcze wówczas wszyscy, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe, ale także bezpieczeństwo w Płocku spotkaliśmy się. Omówiliśmy działania i sposób kontaktu. Od tego momentu kontaktujemy się przede wszystkim zdalnie. Oczywiście ciężar komunikacji spoczywa tutaj przede wszystkim na Centrum Zarządzania Kryzysowego w ratuszu, które koordynuje te działania związane chociażby z otrzymywaniem różnego rodzaju poleceń ze strony ministra, bardziej Wojewody Mazowieckiego. I tak w tym okresie również, jak Państwo wiedzą, w formule zarządzenia uruchomiłem 800 tysięcy złotych z zarządzania… (niezrozumiały głos z sali) z rezerwy kryzysowej, dokładnie tak, na potrzebne, bo tego rodzaju potrzeby przede wszystkim szpitale, potrzebne środki ochrony osobistej. To był na samym początku - i teraz chyba jeszcze nadal – epidemii największy problem z brakiem dostępności tego rodzaju środków ochrony osobistej w naszych szpitalach, głównie w szpitalu wojewódzkim. O tym Dyrektor Kwiatkowski mówił również publicznie w mediach. Ja wystosowałem pismo do ministra w tej sprawie i do wojewody z prośbą o uruchomienie środków z Agencji Rezerw Materiałowych. Niestety na to pismo nie otrzymałem żadnej informacji. Później okazało się dlaczego – ponieważ Agencja Rezerw Materiałowych maseczki po prostu w pewnym momencie niestety sprzedała. Przepraszam, nie maski tylko… maski, maski, dokładnie. Natomiast rzeczywiście później też z tej agencji zaczęły przychodzić już różne maski, przyłbice do szpitali. Z tego co wiem jest sytuacja dużo lepsza niż była na początku. Tak jak powiedziałem my kupiliśmy i w miarę potrzeb odpowiadamy nie tylko na potrzeby szpitali, ale także i innych bądź organizacji, bądź chociażby naszego DPS-u, albo innych służb. Część maseczek przekazaliśmy do straży miejskiej, część do policji, część nawet do wojsk obrony terytorialnej, bo nawet wojska obrony terytorialnej z prośbą o tego rodzaju pomoc do miasta się zwróciły. My nie odmawiamy tej pomocy zupełnie, ale także tą pomoc otrzymujemy. I tutaj chcę powiedzieć, że zgodnie z sugestią organizacji pozarządowych, które na mocy konkursu opiekują się osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi – tutaj są trzy takie organizacje: PCK, czyli Polski Czerwony Krzyż, PKPS z Panią Grażyną Cieślik, byłą Panią Radną na czele oraz jedna z fundacji – zwróciły się z prośbą o płyn dezynfekcyjny. Ja wówczas zwróciłem się z prośbą do Orlenu, bo to był wówczas ten czas, kiedy PKN uruchamiał specjalną linię, i tego rodzaju wsparcie otrzymaliśmy jako samorząd. Przekazaliśmy płyny dezynfekcyjne do MOPS-u i następnie MOPS już tym organizacjom ten płyn dezynfekcyjny rozdziela. Tak że tutaj tego rodzaju współpraca i współdziałanie jest czymś naprawdę wyjątkowym, dobrym i jak najbardziej potrzebnym. Też ogromne podziękowania dla wszystkich tych, którzy zaangażowali się we wsparcie, jeśli chodzi o maseczki. Tutaj wolontarystycznie w tej chwili nasz wolontariat dzięki wsparciu także i firm, które podarowały materiał i osób, które szyją maseczki cały czas, przekazał, czyli najpierw uszył, przekazał prawie 10 tysięcy już maseczek, które następnie zostały przekazane, tak jak powiedziałem, albo do szpitali, albo do DPS-u, do hospicjum. Z tego co wiem także takie maseczki zostały dostarczone i do wielu organizacji, które zwracały się z taką prośbą o przekazanie tych maseczek. Dziękuję również MOPS-owi, wolontariatowi, ale także harcerzom, którzy zaangażowali się w projekt wsparcia osób starszych, wsparcia osób samotnych, które mogą zgłosić się do naszego DPS-u... do MOPS-u, przepraszam, ażeby pomóc im w tych prostych, codziennych często czynnościach, jak zrobienie chociażby zakupów, czy wyjście z psem. Takich próśb nie było wiele, ale na każdą staraliśmy się odpowiedzieć pozytywnie. Poza PKN-em także inne firmy, na przykład Leroy Merlin również zaangażowało się i taż przekazało pewną partię rękawiczek, przyłbic, które również w tym momencie staramy się poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego dystrybuować do najbardziej potrzebujących. Tutaj w sposób szczególny staramy się otoczyć opieką nasz DPS. Dzisiaj już wiemy, że to właśnie w DPS-ach niestety dochodzi do dużej ilości zakażeń, a z racji osób, które tam przebywają te środowiska są narażone bardzo mocno na niestety związane z koronawirusem choroby, ale także tam jest bardzo wysoka śmiertelność. I dlatego do kilku tygodni już w naszym DPS-ie wdrażane są odpowiednie procedury, również wszystkie w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym. Dobrym przykładem współpracy między miastem a poszczególnymi służbami są także działania, które podejmuje straż miejska. Decyzją Wojewody, właściwie w całej Polsce decyzją ministra a później przekazaną samorządom przez wojewodę straże miejskie w większym stopniu mają współpracować z policją. Ja przekazałem Wojewodzie, że u nas tego rodzaju współpraca polegająca na wspólnych patrolach, na bezpośredniej, szybkiej koordynacji działań i informacji właściwie odbywa się na bieżąco, więc tu nie musieliśmy nic zmieniać. Ale to jest taki dobry przykład współpracy. Również przy współpracy z Wojewodą ustaliliśmy miejsce kwarantanny dla mieszkańców Płocka, także i regionu, których to na kwarantannę skierowałby Powiatowy Inspektor Sanitarny. Tym miejscem była, czy jest cały czas bursa. Tam na kwarantannie przebywa w tej chwili przebywa kilka osób. Również kilka osób skorzystało z naszej propozycji tutaj skierowanej w stronę pogotowia ratunkowego, akurat także i szpitali, ażeby w sytuacji kwarantanny móc odizolować na przykład zespół karetki. Takie przypadki w Warszawie wcześniej były, że kilka godzin zespół karetki czekał na informację odnośnie wyniku testów na koronowirusa i w karetce. My chcąc tego uniknąć daliśmy do dyspozycji naszym ratownikom budynek, który jest w dyspozycji MOPS-u, a który w normalnej sytuacji służy jako hostel dla osób dotkniętych przemocą domową. Z tej propozycji już pogotowie ratunkowe korzystało i to nie w kontekście kilku godzin, ale kilku dni. Także odpowiadając na potrzeby personelu medycznego, ratowników, oddaliśmy do dyspozycji naszym szpitalom i pogotowiu ratunkowemu Green Hotel w formule tutaj dla osób, które nie chcą - z personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek – które nie chcą wracać do domu, ażeby nie narażać swoich bliskich na potencjalne zarażenie koronawirusem, bo też mamy świadomość i wiemy, że przykłady z kraju, najgorszy chyba w Radomiu, który dokonał się, gdzie właśnie to osoby z personelu medycznego, które same zostały zarażone, czy były zarażone, były także źródłem koronawirusa chociażby w szpitalu, ale także i w mieście. Stąd ta nasza propozycja w stronę właśnie personelu medycznego, dyrektorów szpitali, pogotowia ratunkowego, ażeby te osoby, które nie będą chciały wracać do domów tylko będą chciały odpocząć pomiędzy dyżurami, żeby mogły to zrobić w naszym Green Hotelu. Ważną także informacją jest to, że o ile ciężar pierwszy, jeśli chodzi o koronawirusa, spoczywa na szpitalu wojewódzkim, Dyrektorze Kwiatkowskim i pracownikach tego szpitala wojewódzkiego, których staramy się w miarę możliwości jako samorząd wspierać, zwróciliśmy się z prośbą o informację o to czego szpital potrzebuje, stąd w zmianach budżetowych macie Państwo propozycję przekazania 150 tysięcy złotych na potrzeby – to są potrzeby uzgodnione właśnie z dyrektorem szpitala, Dyrektorem Kwiatkowskim. Natomiast nasz szpital Szpital Świętej Trójcy, miejski szpital, został postawiony decyzją Wojewody Mazowieckiego w stan gotowości. To znaczy, że w sytuacji, w której doszłoby do dużej ilości zarażeń koronawirusem w szpitalu wojewódzkim, to szpital wojewódzki ma dzisiaj prawo odsyłać pacjentów z tych oddziałów, które są również w naszym szpitalu, czyli pediatria, ginekologia, interna, ze szpitala wojewódzkiego do szpitala miejskiego. Warunkiem tutaj też określonym przez Wojewodę jest fakt, żeby te osoby miały, miały... były po testach i miały wynik testu ujemny. Więc tego rodzaju działania również są prowadzone. Oprócz działań o których powiedziałem także staramy się wspierać i tutaj koordynować sytuację, która jest też nową sytuacją zupełnie. W naszych szkołach, jak wiecie Państwo, od kilku tygodni odbywa się zdalne nauczanie. Miałem konferencję, właściwie takie spotkanie wirtualne z dyrektorami naszych szkół podstawowych i średnich, gdzie omawialiśmy problemy z jakimi dzisiaj borykają się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele w związku ze zdalnym nauczaniem. Między innymi uruchomiliśmy możliwość wypożyczeń tabletów ze szkół dla dzieci. Taka możliwość także była i tutaj funkcjonuje. Przy tej okazji chcę poinformować, że w zmianach budżetowych macie Państwo też informację, że aplikowaliśmy i otrzymaliśmy w ramach konkursu, które ogłosiło Ministerstwo Edukacji, wsparcie tego zdalnego nauczania. 100 tysięcy prawie złotych udało się nam w tym konkursie pozyskać. Wystarczy to mniej więcej na dwadzieścia kilka – dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem - tabletów, które zakupimy i przekażemy… laptopów, przepraszam, laptopów, które przekażemy naszym oczywiście szkołom. Ja ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie dziś w tym momencie podziękować. Podziękować wszystkim tym, którzy w tym rzeczywiście trudnym czasie pandemii koronawirusa są na pierwszej linii frontu. Tutaj ogromny szacunek i podziękowanie dla personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, wszystkich tych, którzy pracują w szpitalach, ale także ogromne podziękowanie dla wszystkich pracowników MOPS-u, DPS-u, wszystkich tych, którzy zaangażowali się w wolontariat, wszystkich pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, którzy rzeczywiście wspierają osoby, bardzo mocno wpierają osoby starsze, samotne, niepełnosprawne w tym trudnym czasie. I też na koniec ogromne podziękowanie dla mieszkańców Płocka, ponieważ wykazujemy się tutaj ogromną z jednej strony odpowiedzialnością, z drugiej strony solidarnością. Moje kontakty z komendantami – Komendantem Policji, Komendantem Straży Miejskiej – pokazują, że naprawdę mieszkańcy Płocka bardzo odpowiedzialnie podchodzą do kwestii związanych z kwarantanną, z pozostawaniem w domu, z unikaniem zgromadzeń. Mieliśmy jeden tylko taki ten pierwszy ciepły weekend, który był dosyć kryzysowym pod tym względem, ale później już naprawdę kwestie tutaj i zaangażowania policji, straży miejskiej, ale także odpowiedzialności mieszkańców są bardzo, bardzo istotne, ważne i zasługują rzeczywiście na podkreślenie, że w trudnym czasie epidemii, pandemii zachowujemy się bardzo odpowiedzialnie w zdecydowanej większości. Jeszcze raz bardzo za to dziękuję. I dziękuję ze swojej strony wszystkim tym, którzy zaangażowali się w różnej formie we wsparcie samorządu, bo samorząd w tym momencie przede wszystkim bardzo mocno stara się wspierać rząd, stara się wspierać szpitale, Ministerstwo Zdrowia w walce z koronawirusem, wspierając także przedsiębiorców. Stąd dzisiejsza również uchwała, ale także wcześniejsze moje zarządzenia, o których jeszcze nie wspomniałem. Zarządzenia, które zmniejszały kwestie związane z czynszami, ale także wydzierżawianiem terenów pod ogródki chociażby, z których niestety dzisiaj restauratorzy, ani mieszkańcy Płocka po prostu nie korzystają. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu… (niezrozumiały głos z sali) Widzę teraz, że się wyświetliło. Proszę bardzo.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo za tą informację, bo ona była bardzo potrzebna, bardzo konieczna i być może stanowi też jakieś źródło informacji dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, dla osób, które są zainteresowane zdobyciem takiej wiedzy, która jest im bardzo potrzebna, z uwagi na fakt chociażby, że w przypadku przedsiębiorców jest to zdecydowanie mniejszy przychód, który osiągają i oczywiście wszelkie ulgi, możliwe dopłaty, czy też jakiekolwiek formy pomocy są im konieczne, nie tylko te, które świadczy rząd Rzeczypospolitej Polskiej, ale również my z pozycji samorządu możemy ich w jakikolwiek sposób wesprzeć. I stąd, jeśli już toczymy tą rozmowę, dyskusję, to chciałabym zgłosić kilka propozycji ze strony radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości do rozważenia, aby zastanowić się nad usprawnieniem bądź rozszerzeniem pewnego katalogu ulg. Pierwsza kwestia związana z usprawnieniem. Myślę oczywiście tu przed wszystkim o mieszkańcach i przedsiębiorcach, to brakuje trochę na naszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka takiej jasnej, klarownej, czytelnej informacji, czy na przykład jeśli Prezydent wprowadził zarządzeniem obniżki czynszów, bądź zmniejszenie znaczne opłaty za dzierżawę ogródków, to chciałabym, żeby na stronie internetowej wzorem chociażby strony internetowej miasta Łodzi znalazła się specjalna zakładka: pomoc dla mieszkańców i przedsiębiorców, COVID-19, czy stan epidemii, jakkolwiek to nazwać. Gdybyście zajrzeli Państwo na stronę Urzędu Miasta Łodzi, jak wchodzi się na przykład w zakładkę podatki w zakładce tej pomocowej dla mieszkańców w związku z epidemią, to jest konkretna ścieżka jak od początku co robić i jakie dokumenty złożyć, czyli w pigułce jest zapisane co mamy od A do Z zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie albo zmniejszenie opłaty z tytułu czynszu bądź innych tego kosztów, które wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej. I tego mi brakuje na stronie urzędu miasta, czyli: wniosek, jaka ścieżka, do kogo złożyć, telefon kontaktowy ewentualnie, gdyby były jakieś problemy związane z wypełnieniem tego druku. Kolejna kwestia związana również z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Płocka i też informacji na stronie internetowej, bo teraz tak naprawdę w zdecydowanej większości, w 99 procentach, wszystko odbywa się przez internet, brakuje mi również na stronie internetowej telefonu kontaktowego bądź adresu mailowego pod którym mógłby ktoś zadać pytanie nie szukając konkretnego wydziału, konkretnej komórki Urzędu Miasta Płocka, ale po hasłem właśnie: pomoc dla mieszkańców w stanie epidemii, taki telefon kontaktowy osoba, która by dyżurowała ewentualnie by miała możliwość połączenia tego z osobami kompetentnymi z innych wydziałów, aby można szybką ścieżkę rozwiązania znaleźć dla danego mieszkańca w konkretnym temacie. Kolejna kwestia – czynsz dla najemców lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta Płocka. Oczywiście wiemy o tym, że Pan wprowadził to zarządzeniem, natomiast nie wiem, czy do końca ta uchwała, którą w tej chwili będziemy procedować, jeśli chodzi o ogródki gastronomiczne, obejmuje wszystkie ogródki gastronomiczne. Mam na myśli te, które są administrowane przez spółkę chociażby ARS na terenie Starego Miasta. Czyli chodzi mi o to, żeby również spółki miejskie, które zarówno wynajmują lokale na wszelkie usługi, nie tylko na gastronomię, bo nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o gastronomii, na wszelkie usługi, żeby zastosowały się dokładnie do takiej samej ścieżki jaką proponuje prezydent, czy rada miasta. Czyli de facto idziemy w tą samą stronę. Bo jeśli za chwilkę będziemy to tłumaczyć, że to są zarządy spółek i one same podejmują decyzje, okej, ale za chwilkę będą zarządzać pustymi lokalami, bo tych przedsiębiorców nie będzie, bo nie będą mieli pieniędzy na to, żeby tą działalność gospodarczą dalej prowadzić. Nie wiem czy ją wznowią za dwa, trzy, cztery, czy pół roku. Nikt z nas tego nie wie w obecnej sytuacji. Więc dlatego w obecnym stanie rzeczy powinniśmy sobie wzajemnie pomagać, wzajemnie się wspierać po to, żeby ci przedsiębiorcy mogli się dźwignąć po tym okresie epidemii, mogli dalej prowadzić z sukcesem swoją działalność gospodarczą. Dlatego tak ważne jest nie tylko proponowanie takich ulg przez Urząd Miasta Płocka, ale również spółki miejskie, które są właścicielem… których właścicielem jest miasto w 100 procentach. I to dotyczy wszystkiego, zarówno lokali, jak i ogródków. Kolejny element pomocy przedsiębiorcom to zwolnienie, umorzenie dzierżawy. I też odnoszę się tutaj również do strony Urzędu Miasta Łodzi, kiedy zostało to również bardzo precyzyjnie określone jakie dokumenty należy złożyć, co należy zrobić, żeby otrzymać takie umorzenie bądź zwolnienie. I mam jedną też taką prośbę, żebyśmy nie kierowali się pojęciem odroczenie w naszych dokumentach, czy zarządzeniach Prezydenta, czy uchwałach Rady Miasta Płocka, żeby to nie było odroczenie, bo i tak przyjdzie ten moment, kiedy trzeba będzie to zapłacić, a jeśli nie będzie przychodu to nie będą mieli z czego zapłacić, tylko żeby to było całkowite zwolnienie bądź umorzenie. I dlatego prosiłabym, żeby samorząd płocki poszedł w taką stronę. Jeszcze jeden element, który wybrzmiał już w niektórych prowadzonych działaniach samorządu i również intencja rządu w tą stronę, żeby wspierać polski handel, polskich przedsiębiorców, polską wytwórczość. Mianowicie również na stronie Urzędu Miasta Łodzi jest taka zakładka, również w tej części związanej z pomocą dla przedsiębiorców i mieszkańców, żeby każdy z tych przedsiębiorców, który oczywiście chce wejść w taką akcję, zarejestrował się, że można u niego wykupić voucher na usługi lub dostawę, żebyśmy też starali się wspierać nie tylko gastronomię, ale i wszelkie usługi. Również pamiętajmy, że mamy lokalną prasę, którą też należy wspierać, żeby każdy z nas, każdy z tych przedsiębiorców mógł ewentualnie wprowadzić swoją ofertę poprzez stronę urzędu miasta. To wydaje mi się, że nie będzie jakimś wielkim problemem, aby to mogli opracować nasi informatycy. O spółkach miejskich już mówiłam. Jeśli Pan mówił o tym zarządzeniu, które zostało wprowadzone à propos zwolnienia z czynszu, to ono jest opracowane na takiej podstawie, że bez w jakiś sposób prowadzenia, nie wiem, komisja, zespół, który będzie zastanawiał się, czy dany przedsiębiorca podlega temu zarządzeniu, czy też nie podlega, czy jest to w jakiś sposób weryfikowane, czy zasady mówią jasno, że każdy przedsiębiorca, który złoży wniosek na przykład jest zwalniany na trzy miesiące z podatku, nie wiem, od nieruchomości, od innych opłat, które na nim ciążą. Wydaje mi się, że w tą stronę to powinno pójść. Kolejna kwestia. Zastanawiałam się, czy można również w tą stronę pójść – chodzi mi o czynsze lokali mieszkalnych, których właścicielem jest miasto czy jest szansa ewentualnie na obniżenie tego czynszu o jakieś, nie wiem, 30, 40 procent? Nie mówię tutaj w zupełności w ogóle zniesieniu, ale jeśli chodzi w tym zakresie pomoc dla mieszkańców. I jest taka moja propozycja również w imieniu klubu, aby - to też chciałabym podkreślić, że skłaniają się ku temu inne samorządy, między innymi Kielce z takich dużych miast - żeby zrezygnować, bo prawdopodobnie i tak te imprezy, eventy, koncerty, które są organizowane przez miasto się nie odbędą, nie ma szans, myślę że nawet na pewno do końca czerwca, żeby wszystkie te środki, które są zabukowane w budżetach POKiS-u, MDK-u, MOSiR-u, wydziału promocji w tej chwili postarać się w jakiś sposób skomasować, wyliczyć jaka to jest kwota i przesunąć te środki na zakup, między innymi, ochrony osobistej, czy też nawet jednorazowa nagroda dla pracowników Szpitala Świętej Trójcy, bo tak jak mówimy oni też mogą za chwilkę mieć więcej pracy, jeśli rzeczywiście dojdzie do tego, że szpital wojewódzki będzie miał zbyt dużo pacjentów związanych z COVID-19. To jest jedna kwestia. Myślę również o większym przesunięciu środków dla wojewódzkiego szpitala. Wiem, że mamy teraz 150 tysięcy, ale gdybyśmy spróbowali sobie podliczyć te imprezy, które organizujemy do 30 czerwca, aby ewentualnie postarać się spróbować przesunąć te środki do szpitala jednego i drugiego, do MOPS-u, do DPS-u. Jeszcze jedna rzecz. Mówimy oczywiście bardzo z naciskiem na wolontariat, że wiele osób się angażuje w walkę z epidemią, w pomoc dla mieszkańców, którzy tej pomocy potrzebują. Zastanawialiśmy się jeszcze nad stworzeniem takiego budżetu dla organizacji pozarządowych – czy to PCK, czy harcerze, czy hospicjum, czy inne organizacje, aby ewentualnie w drodze, nie wiem, jakiegoś szybkiego konkursu również przekierować środki dla tych organizacji pozarządowych, które mają swoich podopiecznych, którymi się opiekują, aby ewentualnie stworzyć taki szybki regulamin i móc im przyznać jakieś środki finansowe na ten cel. I teraz tak, jeśli chodzi o procedowanie. Pan powiedział, że nie wie, czy sesja się odbędzie w najbliższym czasie i stąd taki duży porządek obrad. Ja proponowałabym raczej nie podchodzić do tego w takim kontekście. Oczywiście wiem, że kreuje pracę rady w tej chwili Przewodniczący Rady, ale myślę że żaden z nas radnych nie będzie miał nic przeciwko, że jeśli będą to uchwały, które będą służyły naszym mieszkańcom, przedsiębiorcom, które spowodują, że w jakiś sposób będziemy mogli wprowadzić dodatkowe ulgi, dodatkowe elementy pomocowe, to sesja nawet zwołana w ciągu tygodnia czy dwóch jest możliwa do realizacji, tym bardziej że mamy możliwość teraz zdalnego procedowania i w związku z tym nie wydaje mi się to jakieś problematyczne. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Ja nim przekażę głos Panu Prezydentowi bardzo proszę Państwa, ponieważ większość tych aspektów, o których mówiła Pani Radna przed chwilką wiąże się z projektami, które dzisiaj wprowadziliśmy do porządku obrad i tam powinna być ta dyskusja szczegółowa na temat tych rozwiązań, dlatego ja bardzo proszę Państwa o ograniczenie tej dyskusji w tym momencie i skoncentrowanie jej w tych punktach, które są w porządku obrad. Czy Pan Prezydent chciałby się jeszcze raz odnieść chwilkę? To będzie ostatnie wystąpienie w tym punkcie Pana Prezydenta i później przechodzę do porządku obrad. Proszę bardzo, Panie Prezydencie.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panie Przewodniczący. Może rzeczywiście wtedy może będzie troszeczkę krótsza dyskusja, kiedy będziemy mówić o rzeczywiście realnej pomocy dla przedsiębiorców. Ja tutaj kilka zdań jeszcze raz, bo być może nie wszystkie wybrzmiały w sposób wystarczający. Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca! Za rzeczywiście dzisiaj walkę z koronawirusem i działania, które są podejmowane z perspektywy państwa odpowiada rząd. Każdy samorząd wspiera w miarę możliwości zarówno szpitale – często jest ich organem założycielskim, ale przecież to czego brakowało w tych szpitalach, czyli podstawowych środków ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek, za to niestety odpowiada rząd i tutaj przede wszystkim trzeba do rządu kierować tego rodzaju apele. Tak samo w kontekście tej dziurawej, niestety, dziurawej tarczy dla przedsiębiorców, która już jest poprawiana i będzie jeszcze wielokrotnie poprawiana, bo środki, które pierwotnie rząd przeznaczył okazały się po prostu daleko niewystarczające. To co samorząd może zrobić będzie realizował, jestem przekonany, także z Państwa zaangażowaniem, ale w ramach obowiązującego prawa. To możemy robić – wspierać naszych przedsiębiorców, wspierać także nasze szpitale, ale realna pomoc w tym momencie powinna płynąc ze strony rządu, ze strony Ministerstwa Zdrowia, a także ze strony chociażby Wojewody, więc to trzeba bardzo mocno podkreślić. W kontekście – bo od tego Pani Radna zaczęła – informacji. Pani Radna, ja nie wiem, przecież jeśli Pani Radna weszłaby na stronę urzędu miasta, to na pierwszej stronie na samej górze jest potężny baner: wsparcie samorządu dla przedsiębiorców, gdzie wszystkie informacje, o których Pani Radna mówi, można znaleźć, trzeba tylko rzeczywiście chcieć. I przedsiębiorcy tym krokiem rzeczywiście idą, korzystają z tych informacji, które od nas otrzymują. Oczywiście – powtórzę jeszcze raz – to są te działania na które dzisiaj pozwala nam prawo. Chciałbym, żeby Państwo Radni – mam nadzieję, że mają także tą świadomość, że jedną z ofiar koronawirusa, obok oczywiście przedsiębiorców, będą także samorządy. I tutaj też trzeba sobie mocno uświadomić fakt, że zakładane przychody nie będą zrealizowane. To jest dzisiaj po prostu nierealne. Wiemy to już patrząc chociażby na PIT z marca, który jest o 20 procent niższy niż PIT sprzed roku za ten sam okres. To oznacza, że realnie wpływy samorządów, a więc także możliwości działania samorządu, wspierania różnego rodzaju, nie wiem, grup społecznych, czy realizacja różnego rodzaju inwestycji, będzie rzeczywiście bardzo trudna, nie niemożliwa, ale bardzo trudna. I tutaj miejmy tę świadomość, zwłaszcza w sytuacji, w której Pani Radna składa pewnego typu propozycje. My oczywiście dzisiaj podkreślamy – część eventów będzie odwołana, nie będzie realizowana i środki, które z tego tytułu zaoszczędzimy będziemy oczywiście przeznaczać, ale tam gdzie rzeczywiście jest tego realna potrzeba. Natomiast nie udźwigniemy funkcjonowania, nie wiem, szpitala wojewódzkiego, czy szpitala miejskiego, gdzie i tak wspieramy przecież szpital miejski kilkunastoma milionami złotych właściwie rok w rok po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Płocka. Więc tutaj absolutnie pełna zgoda – dbałość o środki publiczne. Na pewno te wszystkie środki, które zaoszczędzimy z racji chociażby niezrealizowanych imprez one będą pożytkowane zgodnie z potrzebami, także potrzebami, które kieruje do nas szpital czy MOPS. Zwróćcie Państwo uwagę – nie tylko szpital, nie tylko MOPS - ja mówię o mieście - ale także i chociażby spółki miejskie. Bo ja dziękując rzeczywiście lekarzom, pielęgniarkom, dziękując pracownikom MOPS-u nie wspomniałem o tym, że też ogromny szacunek i podziękowania dla tych, którzy codziennie wykonują swoją pracę, chodząc do tej pracy w sytuacji pandemii, czy epidemii, chociażby do spółek miejskich, które nadal funkcjonują. To jest Komunikacja Miejska, która wozi mieszkańców, zgodnie zresztą z poleceniami, czy zarządzeniami Wojewody, rządu. Natomiast sytuacja, w której dzisiaj komunikacja znajduje się zmusza nas do przesunięcia na tej sesji dwóch milionów złotych właśnie dla komunikacji, bo wpływy z biletów są w tej chwili dramatycznie niskie, a jeździć trzeba. Mało tego – niektóre linie są bardziej obłożone, bo tych miejsc, które mogą być zajęte – więcej autobusów jeździ, bo miejsc, które mogą być zajęte w autobusach jest po prostu dużo mniej, bo takie są zarządzenia, których staramy się przestrzegać. To samo podziękowanie dla Wodociągów chociażby, bo nikt z nas się nie zastanawia, że w kranie płynie woda, ścieki są doprowadzane a przecież, ażeby tak się działo ktoś musi codziennie chodzić do pracy, zorganizować te pracę, zarząd zorganizował. Podobnie rzecz się ma ze sprzątaniem miasta. Tu zarówno spółka SUEZ, jak i spółka PGO, także zmagając się z różnego rodzaju wyzwaniami, problemami, bo chociażby wyzwaniem jest kwestia odbioru odpadów od miejsc, które są objęte kwarantanną. To wszystko musimy wspólnie razem organizować tak, ażeby nie narazić bezpieczeństwa zarówno mieszkańców miasta, jak i pracowników tych spółek. Więc jeszcze raz ogromne podziękowania i szacunek dla osób, które w tym trudnym czasie uczciwie realizują swoją pracę. W kontekście, tak jak powiedziałem, informacji, bo Pani Radna tutaj zwracała uwagę na braki informacyjne – ta informacja jest. Jest na stronie internetowej. Cały czas, przypominam, funkcjonuje infolinia, działa cały czas LocalSpot, więc tutaj nic się nie zmienia i służymy wszelką pomocą, łącznie z tym o czym może nie wspomniałem, ale także w kontekście uczniów i zdalnego nauczania także uruchomiliśmy dodatkową pomoc psychologiczną, pedagogiczną tym, którzy takiej pomocy potrzebują. I tutaj także nic się nie zmieni. Patrzę jeszcze. Szanowni Państwo, w kontekście natomiast… Jeszcze Pani Radna podejmowała kwestię spółek miejskich i tutaj kwestie prawne. Oczywiście my wskazaliśmy i rozmawialiśmy z zarządami, daliśmy sygnał zarządom, żeby postępowały z najemcami, którzy posiadają, czy prowadzą przedsiębiorstwa wynajmując, dzierżawiąc od spółek lokale w analogiczny sposób jak to czyni miasto i jestem przekonany, że spółki miejskie do tego rodzaju uwag się zastosują. Natomiast, jeśli chodzi już o szczegóły związane z umorzeniem, czy zwolnieniem z podatków, tutaj reguluje to przede wszystkim prawo. A my wprowadziliśmy dla Państwa Radnych uchwały, które przecież, jeśli chodzi o mikro, średnie, małe, średnie przedsiębiorstwa, zupełnie zwalniają tych przedsiębiorców z podatków na czas epidemii koronawirusa. Natomiast, tak jak w tych wszystkich rządowych dokumentach, wnioskach, które trzeba w tym momencie złożyć, za każdym razem musi tam być informacja o tym, że dana firma odczuła właśnie kwestie związane z pandemią i z epidemią koronawirusa. To jest zgodne z przepisami po prostu prawa. Dobrze. Jeśli chodzi natomiast o czynsze w lokalach mieszkalnych tutaj przypominam, że zgodnie z prawem w sytuacji pogorszenia sytuacji mieszkaniowej przysługuje wnioskowanie o dodatki mieszkaniowe. Mamy świadomość, że w tej trudnej sytuacji może być tak, że do MOPS-u będą wpływały… będzie wpływać dużo więcej wniosków o tego rodzaju pomoc i ta pomoc, rzecz jasna, będzie w tej formule również świadczona. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę Państwa, uchwaliliśmy porządek obrad. Mamy porządek obrad. Teraz toczy się dyskusja na temat punktu, którego w porządku obrad nie mamy. Poprosiliśmy Pana Prezydenta o informację poza protokołem, udzielił nam tej informacji. Ja proszę Państwa o szczegółową dyskusję w punktach, które mamy dalej w porządku obrad. Bardzo o to proszę Panią Radną szczególnie. Chyba, że Pan Prezydent uzna, że chciałby Pan teraz, Panie Prezydencie, tą dyskusję toczyć.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Nie, nie, to już nie ma sensu.”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Od tego mamy porządek obrad, Szanowni Państwo, który wspólnie uzgadniamy, ustalamy, żeby później go realizować. Dlatego, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał prowadzić dodatkową dyskusję pamiętajcie Państwo, że oprócz tego, że mamy konkretne propozycje rozwiązań w formie projektów uchwał mamy również punkt pod tytułem: Sprawy różne, gdzie każdy radny może się do woli wypowiedzieć.”
	
	
	Ad pkt 3
	Materiał: Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za 2019 rok stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzę do kolejnego punktu. Punkt trzeci: Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za rok 2019. Czy do tego punktu ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czy Pani Radna chciałaby zabrać głos w temacie o którym teraz powiedziałem, w sprawie punktu pod tytułem: realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny? Czy w tym punkcie Pani chciała zabrać głos? Proszę bardzo.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Chciałam tylko powiedzieć, że Pan Przewodniczący sam przyjął taką zasadę i ja wyraźnie prosiłam na początku o wprowadzenie punktu. To Pan sam podjął decyzję, że nie głosujemy mojego wniosku.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Nie złożyła Pani takiego wniosku formalnego, Pani Radna. Zna Pani regulamin. Powinien paść wniosek formalny.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Powiedziałam, że proszę o wprowadzenie takiego punktu, że zabrakło mi w punktach...”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy w temacie punktu trzeciego Pani Radna chciałaby zabrać głos?”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „To jest po prostu śmieszne, że Państwo nie chcecie rozmawiać o temacie najważniejszym.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zabieram Pani głos. Poproszę o wyłączenie. Przepraszam, muszę, jestem zmuszony do wyłączenia mikrofonu. Pani w chwili obecnej narusza regulamin i wypowiada się w punkcie zupełnie innym niż jesteśmy. Jesteśmy w punkcie trzecim: Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za rok 2019. Czy ktoś z Państwa Radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otrzymaliśmy pisemne sprawozdanie. Poddaję pod głosowanie sprawozdanie. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Poczekam jeszcze chwilkę. Jeszcze trzy osoby nie zagłosowały. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 23 na tak. Stwierdzam, iż przyjęliśmy jednogłośnie sprawozdanie z punktu trzeciego.”
	Ad pkt 4
	Materiał: Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2019 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do punktu czwartego: Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2019. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przyjęcie materiału pisemnego, który otrzymaliśmy od Pana Prezydenta. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Stwierdzam, iż przyjęliśmy materiał również jednogłośnie.”
	Ad pkt 5
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty: Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta Płocka z 27 lutego 2020 roku. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do tej treści protokołu, do projektu protokołu? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o zbiorcze wyniki głosowania. 22 na tak. Również przyjęliśmy protokół jednogłośnie.”
	Ad pkt 6
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do punktu szóstego: przyjęcie uchwał w sprawach, I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt pierwszy – projekt uchwały na druku numer 338. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Tutaj będzie mała autopoprawka. Pan mecenas proszę bardzo.”
	Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „W projekcie uchwały w tytule wkradł się błąd. Jest „w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego”. Powinien być tak jak jest w porządku obrad, czyli uchwała „zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu”. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Pani Radna Wioletta Kulpa.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję za udzielenie głosu.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Widzę, że się zamyka usta radnym. Panie Skarbniku, mam pytanie, dlaczego w tym momencie podejmujemy decyzję o zwiększeniu o 40 milionów zadłużenia, kolejne zadłużenie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy jeszcze jakieś inne pytania ze strony Państwa Radnych? Pan Radny Piotr Kubera, proszę.”
	Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Chciałbym zapytać na co konkretnie przeznaczymy te 40 milionów, bo z uzasadnienia do uchwały wynika, że jak dają to po prostu bierzemy, tak. Nie ma ani słowa o kwestii przeznaczenia tych pieniędzy na konkretne cele, konkretne inwestycje, konkretne zadania. Prosiłbym o wymienienie tego.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Pan Sekretarz, proszę bardzo.”
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Panie Skarbniku! Szanowni Radni! Nie wiem, czy dobrze - proszę właśnie poprawić mnie, jeżeli źle zrozumiałem intencję à propos tej uchwały - ale rozumiem, że my będziemy mogli mieć w dyspozycji dodatkowe 40 milionów, co nie oznacza, że na pewno je wykorzystamy. Kwestia tylko taka, że jeżeli rynek, który miesiąc temu znaliśmy będzie w zupełnie innej strukturze, tak na dobrą sprawę, bo nikt chyba z nas siedzących na tej sali nie wie w jaki sposób będzie kształtowany popyt i podaż, jeżeli chodzi o usługi budowlane i tak dalej, i tak dalej, i inwestycyjne, to rozumiem, że jest to tylko zabezpieczenie do tych znanych nam już dziś ogólnomiejskich największych inwestycji i mowa tu o sali koncertowej. I szczegółowo – proszę mnie poprawić, jeżeli źle myślę – rozumiem, że te dodatkowe 40 milionów jest tylko w dyspozycji z przeznaczeniem dla samorządu miasta Płocka, ale nie obliguje nas to do tego, że ten kredyt w momencie, kiedy nie będzie potrzebny i tak będziemy go ciągnąć. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Raz jeszcze Pan Radny Piotr Kubera. Przepraszam. Proszę.”
	Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Może do tego co powiedział Pan Radny Kominek, bo jeżeli bierzemy 40 milionów to ta kwota z czegoś wynika. A dlaczego nie bierzemy 100, jeżeli dają? Bo tak wynika z uchwały. Więc chyba na czymś te nasze obliczenia są oparte i konkretnie możemy rozmawiać o konkretnych zadaniach. A gdzieś tam na zapleczu będziemy mieli 40 sobie milionów, może wykorzystamy, może nie wykorzystamy. Jeżeli bierzemy, to na jakiś konkretny cel. Zresztą prywatnie też jak bierzemy kredyt to chyba na jakiś konkretny cel. I proszę jeszcze wskazanie lat, kiedy będziemy wydatkowali te dodatkowe pieniądze.”
	
	II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
	Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
	UCHWAŁA NR 316/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 317/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 318/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 319/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 320/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 321/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 322/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 323/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 324/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 325/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 326/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Wańkowicza stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 327/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Parcele stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 328/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2020” stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 329/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 330/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 870/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Płocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 331/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 332/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 333/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 334/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 335/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 119/IX/2011 Rady Miasta z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 336/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Płocku stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 337/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2019 rok stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 338/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2019 rok” stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 339/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024 stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 340/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Płock stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 341/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia dla Gminy-Miasto Płock planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2024 stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 342/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
	28. zmiany Uchwały Nr 267/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka (druk nr 351).
	UCHWAŁA NR 343/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 267/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Państwu za sprawne głosowanie. Przechodzimy do kolejnego punktu.”
	Ad pkt 7
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt siódmy: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami. Proszę bardzo Panie Prezydencie.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Tutaj można podzielić tę pracę na pracę przed jeszcze ogłoszeniem nie stanu wyjątkowego ani stanu klęski żywiołowej, ale rzeczywiście stanu epidemii, dokładnie tak i to co działo się później.(...)”
	
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka poinformował, że:
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Ja dziękowałem bardzo wielu osobom, kiedy mówiłem o koronawirusie, ale chciałbym także podziękować pracownikom urzędu wszystkim. Oni zgodnie z moim zarządzeniem od 16 marca pracują w dużej mierze zdalnie. Działania urzędników są ograniczone do wykonywania zadań w celu zminimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. To wykonywanie zadań przez urząd miasta polega na ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Tu chciałbym podkreślić i także poinformować, że zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm, a dotyczy to pracy także naszego urzędu i wszystkich urzędów w Polsce, ograniczeniu ulega bieg terminów procesowych i sądowych, w postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, w postępowaniach karnych, postępowaniach karnych skarbowych, w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach w sprawach o których mowa w między innymi ustawie o grach hazardowych, a także innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, a także bieg terminu na milczące załatwienie sprawy w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania, także na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydania interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa. W tych wszystkich sprawach bieg terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Natomiast, tak jak powiedziałem, urząd pracuje zdalnie. Staramy się większość spraw załatwiać elektronicznie. Korespondencja wpływa. Ona wpływa do urn, a po okresie nazwijmy to tak w cudzysłowie „kwarantanny” jest normalnie także przez urząd załatwiana. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować także Państwu Radnym, że w tych rzeczywiście wyjątkowych dniach mamy zdecydowanie mniej interpelacji. Sądzę, że do tej kwestii będziemy – oczywiście, jeśli wpływają to staramy się załatwiać - ale na pewno wracać i wiele tych spraw, o których mówiliśmy, które załatwiamy za pośrednictwem interpelacji albo LocalSpotu, reagować w miarę możliwości. Natomiast dziękuję za zrozumienie, bo rzeczywiście duża część urzędu po prostu pracuje zdalnie, nie wszystkie sprawy w takim wypadku można załatwić od ręki, tak jak do tej pory po prostu to bywało. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zrozumienie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Czy są jakieś pytania, Szanowni Państwo, do sprawozdania Pana Prezydenta? Nie widzę. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu.”
	Ad pkt 8
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt ósmy: Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami. Szanowni Państwo, ja złożyłem tym razem wyjątkowo sprawozdanie na piśmie. Macie Państwo je załączone do porządku obrad esesji. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani odsyłam do tegoż pisemnego, załączonego również elektronicznie sprawozdania. I od razu pytanie, czy ktoś z Państwa ma jakieś propozycje, wyjaśnienia do którychś z tych punktów, które tam ująłem? Nie widzę. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu.”
	(załącznik nr 46 do niniejszego protokołu)
	Ad pkt 9
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt dziewiąty: Sprawy różne. Jako pierwszy tradycyjnie Pan Prezydent, proszę bardzo.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Tak, Szanowni Państwo, chciałbym poinformować o, zgodnie z §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 pierwszy – Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. W wykonaniu zarządzenia nr 1354/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wniesienia do spółki Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 5/ZW/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 marca 2020 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 1.071.800 złotych poprzez ustanowienie 10.718 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Po drugie - udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 1.071.800 złotych pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2020 rok, 100.000, zadanie nr 03/WNW/I/G – Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B, a także 971.800 złotych, zadanie nr 11/WNW/I/G – Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Punkt drugi – Wisła Płock Spółka Akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 1371/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wniesienia do spółki miasta Płock spółka akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 4/WZ/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sporządzoną za repertorium A nr 1703/2020 w dniu 17 marca 2020 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 złotych w drodze emisji 20.000 nowych akcji imiennych z serii AN o numerach od numeru AN-564075 do numeru AN-584074 o wartości nominalnej 100 złotych każda akcja, skierowanych do akcjonariusza Gminy Miasto Płock, któremu przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Akcje z serii AN 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. Punkt trzeci – Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Punkt pierwszy – w wykonaniu zarządzenia nr 1385/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie wniesienia do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 2/ZW/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 27 marca 2020 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 3.010.000 złotych poprzez ustanowienie 6.020 nowych udziałów o wartości 500 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 3.100.000 złotych, podchodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2020 rok, zadanie nr 13/WNW/I/G – budowa i przebudowa budynków komunalnych, Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Punkt czwarty – Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 1374/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wniesienia do spółki Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płocka 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 1901/2020 w dniu 30 marca 2020 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 złotych w drodze emisji 20.000 nowych akcji imiennych z serii AG o numerach od numeru AG-293389 do numeru AG-313388, o wartości nominalnej 100 złotych każda akcja, skierowanych do akcjonariusza Gminy Miasto Płock, któremu przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Akcje z serii AG zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2020 rok, zadanie nr 09/WNW/I/G – Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna. To w kontekście, Szanowni Państwo, informacji, które byłem zobowiązany wprowadzić. Natomiast w kontekście jeszcze voucherów, o których tutaj rozmawialiśmy, a które funkcjonują w Łodzi, chciałbym powiedzieć, że w Łodzi kilka łódzkich restauracji i firm usługowych rozpoczęło sprzedaż voucherów na usługi i dostawy, które będą realizowane w przyszłości i w tym momencie rzeczywiście zwrócili się oni do samorządu łódzkiego, ażeby tę akcję także rozpropagować i w jakiejś formule koordynować na Facebooku. Oczywiście, jeśli tacy przedsiębiorcy realizujący usługi, dostawy będą zainteresowani tego rodzaju akcją również w Płocku taką grupę na Facebooku możemy wesprzeć, stworzyć. Natomiast potrzebujemy tej drugiej strony, która… czyli samych przedsiębiorców, a my jako mieszkańcy Płocka, ja sam również niedawno, mianowicie ze dwa, trzy dni temu podczas tego mojego live czata zachęcałem przede wszystkim do tego, byśmy jako mieszkańcy Płocka na przykład dzisiaj zrobili zakupy świąteczne albo gotowe potrawy kupili u naszych ulubionych restauratorów, przedsiębiorców, którzy tego rodzaju usługi świadczą. Więc tutaj oczywiście jestem jak najbardziej na tego rodzaju działania otwarty. A później te vouchery będzie można, jak rozumiem, jeśli już sytuacja wróci do normy, po prostu w danych restauracjach albo firmach świadczących usługi chociażby fryzjerskie, czy jakiekolwiek inne zrealizować. Wię, to jak najbardziej w tym momencie jesteśmy gotowi. Warto, by na przykład także nasze duże firmy, które funkcjonują w Płocku, wzięły przykład z łódzkiej firmy Bluerank, która dla swoich pracowników kupiła vouchery o wartości 100 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że także i w Płocku takie duże przedsiębiorstwa znajdą się i takie na przykład vouchery dla swoich pracowników będą w stanie kupić, bo rzeczywiście przykład Łodzi tutaj jest jak najbardziej szczytny i godny polecenia. Dziękuję bardzo.”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. W Sprawach różnych mamy zgłoszenie od zdalnego dzisiaj Pana Radnego Mariusza Pogonowskiego. Proszę bardzo, spróbujemy się połączyć zapewne zaraz telefonicznie.”
	Pan Radny Mariusz Pogonowski powiedział: „Szanowni Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj sporo o koronawirusie. Mam nadzieję, że wszyscy mnie słyszą. Zatem sytuacja koronawirusa jest specyficzna pod wieloma względami, ale jest jeszcze jeden chyba mały problem, którego dzisiaj nie dostrzegliśmy, mianowicie dzieci, które żyją w patologicznych rodzinach, tudzież rodzinach, które posiadają „niebieską kartę” i są te dzieci ze względu na ciągły pobyt w domu, brak możliwości wyjścia do szkoły, czy zabawy na osiedlu, udziału w zajęciach domów kultury osiedlowych, te dzieci są narażone na ciągłą ekspozycję swoich rodziców, którzy czasami są toksyczni. Chciałem się zapytać, złożyć takie zapytanie, które również złożę pisemnie, w jaki sposób jest monitorowana sytuacja tych dzieci, czy ona jest monitorowana, a jeżeli nie to jakie mamy narzędzia i możliwości do tego, aby taki monitoring w tym trudnym okresie prowadzić. Bardzo dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo Panu Radnemu. Od razu pewnie Pan Prezydent, proszę.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Zwrócimy na to oczywiście uwagę. Kwestia „niebieskiej karty” jest cały czas monitorowana i rodziny, które taką „niebieską kartę” posiadają one podlegają monitoringowi oczywiście odpowiednich służb, ale tutaj uczulimy te służby, żeby wsparły, czy zwiększyły te monitoring. Ja tylko mogę powiedzieć, dziękując Panu Radnemu, o tym, że MOPS realizuje w tej chwili dostawę posiłków do domów tych rodzin, tych dzieci, które korzystały z posiłków w szkole. Wiadomo, że dzisiaj dzieci nie chodzą do szkoły wobec tego MOPS wziął na swoje barki w tej chwili nie tylko przyrządzanie tych posiłków, ale także dostarczanie ich do domów. I tutaj też ogromne podziękowania dla osób zaangażowanych w realizację tego projektu. A nie wiem, czy Pan Radny nas słyszy, bo chciałbym Panu Radnemu i wszystkim pracownikom teatru z okazji Światowego Dnia Teatru złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niestety dzisiaj, podobnie jak i inni pracownicy instytucji kultury, jesteśmy troszkę od Was odcięci, możemy tylko mobilnie, Wy z nami możecie kontaktować się, natomiast przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia i zapewnienia, że jak to wszystko się skończy to będziemy chodzić do teatru jak nikt inny, także dlatego, że teraz tego czasu po prostu niestety nie możemy tam spędzać, a Wy z tego powodu również niestety nie możecie nie tylko dzieci, ale także i nas, cieszyć swoją grą, zaangażowaniem i po prostu pracą. Tak że jeszcze raz życzenia dla wszystkich, całego zespołu pracowników teatru, aktorów i osób odpowiedzialnych. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Kilka tematów, Szanowni Państwo. (niezrozumiały głos z sali) Proszę, spróbujemy. Może jak będzie Pan głośno mówił to będziemy słyszeć. (z sali Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Przesunięciu uległ termin składania deklaracji podatkowych do końca maja. Czy oświadczenia majątkowe również do końca maja?”) Żadnej informacji w tej materii nie otrzymałem, więc dla bezpieczeństwa składajmy do końca kwietnia. Nie mam żadnej informacji, że coś się zmieniło. z sali Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Bo logiczne byłoby, żeby też przesunąć ten termin.”) Pani Radna, proszę.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy Pan Przewodniczący pewnie będzie to czynił na koniec naszego posiedzenia, natomiast ja ze swej strony w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałam w tym szczególnym czasie, wiedząc oczywiście jakie są okoliczności, ale pomimo wszystko złożyć wszystkim Państwu bardzo serdeczne życzenia spokojnych, ale przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych. Wiem, że nie możemy tu mówić o spotkaniach rodzinnych, bo oczywiście raczej mówimy o tym, żeby spędzać je w gronie domowników, ale mimo wszystko życzę, żeby ta atmosfera świąt pozostała w naszych domach i przede wszystkim w naszych głowach. I miejmy tą nadzieję tego ducha, że jak najszybciej ten czas minie i będziemy mogli wrócić do normalnych swoich obowiązków i czynności, i tego Państwu bardzo serdecznie życzę.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy. Kilka spraw bardziej organizacyjnych, Szanowni Państwo, w Sprawach różnych ode mnie. Pierwsza rzecz. Nie wiem jak Państwo to oceniacie, ale ja stwierdzam, że zdalność nam zadziałała. Myślę że teraz dużo łatwiej, dużo spokojniej będziemy podchodzić do kolejnych zdalnych sesji i myślę że spokojnie możemy ograniczyć jeszcze bardziej frekwencję na auli. Oczywiście ktokolwiek będzie chciał aktywnie uczestniczyć w sesji będzie miał to zapewnione. Druga rzecz. Szanowni Państwo, mamy w planie pracy najbliższą sesję 30 kwietnia. Jeżeli tylko będą jakieś uchwały do podjęcia to - 90 procent tych uchwał oczywiście wpływa do nas od Pana Prezydenta - ja taką sesję w trybie zdalnym oczywiście jeszcze z jednym zastrzeżeniem, jeżeli prawo na to pozwoli, zwołam. Tak że tutaj, mówię, dzisiejsza sesja nas uspokoiła. Wydaje mi się, że ten plan pracy rady miasta, który mamy określony, można uznać, że on jest bezpieczny. Ale jeżeli tylko zajdą jakieś inne nagłe potrzeby też jest taka możliwość, żebyśmy zwoływali również sesje nadzwyczajne. Ale moja prośba raz jeszcze, ta którą już potwierdzałem na spotkaniach prezydium kilka razy, z przewodniczącymi klubów również – ograniczmy się maksymalnie do tych najbardziej rzeczowych, ważnych kwestii. I tutaj chciałbym podziękować raz jeszcze za Panem Prezydentem wszystkim Państwu Radnym za zrozumienie odnośnie wstrzemięźliwości interpelacyjnej. Na spotkaniu 16 marca, gdy spotkaliśmy się jako prezydium plus przewodniczący klubów, plus przewodniczący komisji poprosiłem o to. Państwo jak najbardziej pozytywnie zareagowaliście i widzę, i Pan Prezydent też zauważa. I chyba w tych ciężkich czasach dla pracowników Urzędu Miasta Płocka jest to ważne, żebyśmy też w taki sposób działali. I dziękuję Państwu za to, bo to zadziało. Kolejna kwestia dotycząca organizacji pracy komisji. Przypomnę Państwu, iż za organizację pracy komisji odpowiadają przewodniczący komisji. Mamy możliwość również zdalnego procedowania jako komisje. Zostawiam przewodniczącym bądź przewodniczącym i wiceprzewodniczącym dogranie w jaki sposób te komisje będą wyglądać. Kolejna rzecz, a właściwie już Pan Radny Piotr Kubera spytał mnie o oświadczenia majątkowe, o tym właśnie chciałem powiedzieć - ponieważ nie mam żadnej informacji, że ten termin uległ zmianie dla bezpieczeństwa każdego z Państwa Radnych proponuję, żebyśmy te oświadczenia złożyli w dotychczasowym wymaganym prawem terminie, czyli do końca kwietnia. (niezrozumiały głos z sali) Przez ostatni miesiąc tylko jedną skargę miałem, że jakiś dokument do mnie wpłynął z pominięciem tej ścieżki trzydniowej kwarantanny. Oczywiście, że powinniśmy je składać, no może inaczej – proponuję kontakt telefoniczny wcześniejszy z Panią przewodniczącą biura rady miasta i dogranie w którym miejscu one powinny być złożone, tak żeby też nic się z nimi nie stało, odpukać. I chyba ostatni punkt. Nie widzę więcej zgłoszeń ze strony Państwa Radnych w Sprawach różnych, więc przed nami trudne święta, życzenia nam złożyła już Pani Przewodnicząca, ja oczywiście również chciałbym w imieniu całej Rady Miasta za pośrednictwem transmisji online złożyć życzenia zdrowych świąt wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Prośba i apel za apelami rządowymi, również Ministra Zdrowia – ograniczajmy wyjścia, zostawajmy w domu. Nie takie problemy przeżyliśmy. Przeżyjemy i to. Natomiast starajmy się maksymalnie minimalizować niebezpieczeństwa i ryzyka, które nas otaczają. Jeszcze Pan Prezydent chciałby, proszę bardzo.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja również z jednej strony chciałbym poinformować Państwa, że otrzymali Państwo najprawdopodobniej już sprawozdanie z realizacji właściwie ubiegłego roku, które będzie potrzebne później do absolutorium. Tutaj termin nie został przesunięty. Do 31 marca zostało ono zrealizowane. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu za przygotowanie tych dokumentów. I też przyłączam się oczywiście do świątecznych życzeń Pana Przewodniczącego. Spokojnych, zdrowych świąt Wielkiej Nocy. Niech nie zabraknie nam wiary w to, że dobro zawsze zwycięża nad złem, a światłość nad ciemnością, a życie nad śmiercią. Wszystkiego dobrego!”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.”
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