
PROTOKÓŁ NR XX/2020
Z OBRAD XX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA

ODBYTEJ W DNIU 28 MAJA 2020 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00, a zakończyła o godz.11.50 (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 XX Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Sprawozdanie  z  realizacji  rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.

4) Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miasta Płocka z 30 kwietnia 2020 roku.
5) Podjęcie uchwał w sprawach: 

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047

(druk nr 366),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr 367),
3. nadania nazwy ulicy (druk nr 360),
4. nadania nazwy ulicy (druk nr 361),
5. wydzierżawienia  w  trybie  bezprzetargowym  części  nieruchomości  gruntowej

stanowiącej  własność  Gminy-Miasto  Płock,  oznaczonej  nr  ewidencyjnym działki
109, położonej w Płocku przy ul. Nałkowskiej (obręb 4) (druk nr 362),

6. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 363),

7. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i
porządku na terenie miasta Płocka (druk nr 364),

8. zatwierdzenia  do realizacji  przez  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Płocku
projektu  pn.  „Współpraca  międzysektorowa  na  rzecz  aktywnej  integracji
mieszkańców  Miasta  Płocka”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  IX
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja
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społeczno-zawodowa  osób  wykluczonych  i  przeciwdziałanie  wykluczeniu
społecznemu (druk nr 365),

9. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Płocka (druk nr 368),

10. nadania  pośmiertnie  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Pani  Elżbiecie  Podwójci-
Wiecheckiej (druk nr 356),

11. nadania  pośmiertnie  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Hubertowi
Chiczewskiemu (druk nr 357),

12. rozpatrzenia petycji pod nazwą „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” (druk nr 358),
13. rozpatrzenia skargi z dnia 25 listopada 2019 r. na Prezydenta Miasta Płocka (druk

nr 359).
II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

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

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo, nim wystartujemy z sesją prosiłbym, żeby każdy z Państwa na swoich pulpitach
– zarówno Państwo w ratuszu, jak i zdalnie obradujący – potwierdzili obecność na sesji.
Za chwilkę będą gotowe ikonki do potwierdzenia. Szanowni Państwo, bardzo proszę o
zajęcie miejsc Państwa obecnych na auli. Jeszcze widzę, że troje radnych nie potwierdziło
zdalnie uczestnictwa w dzisiejszej sesji. Jeszcze damy im może ze dwie minutki. Jeszcze
dwójka  radnych.  Bardzo  proszę  Państwa  Radnych,  którzy  zdalnie  obserwują  sesję,  o
zalogowanie  się  do  systemu.  Ikonki  macie  Państwo pewnie  gotowe już  na  tabletach.
Jeszcze dwoje radnych nie potwierdziło obecności na sesji, ale kworum już mamy tak że
za minutkę zaczynamy. O Panu Radnym Piotrze właśnie była mowa. Jeszcze czekamy,
żeby Pan kliknął obecność. Dobrze, Szanowni Państwo, rozpoczynamy sesję. Otwieram
XX Sesję Rady Miasta Płocka. Stwierdzam na podstawie logowań do systemu, iż mamy
kworum.  Zalogowanych  jest  w  chwili  obecnej...  23  osoby  są  zalogowane.  Pozostałą
dwójkę Państwa Radnych proszę,  jeżeli  tylko będzie  taka  możliwość,  o  potwierdzenie
obecności na sesji. Szanowni Państwo! Jest to trzecia z kolei sesja, którą prowadzimy w
sposób  zdalny.  Dla  przypomnienia  jest  to  sesja  zwołana  w  trybie  zdalnym  z
wykorzystaniem środków porozumiewania się  na odległość.  Taki  sposób procedowania
umożliwia 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. W związku z powyższym pragnę poinformować Państwa już tradycyjnie, iż
radni uczestniczą na dzisiejszej sesji w sposób dwojaki. Część z nas obraduje w ratuszu.
Ci z Państwa, którzy zadeklarowali wolę obradowania poza ratuszem u siebie w domu
mają  taką  możliwość  i  obradują  w  sposób  zdalny.  Wybór  miejsca  obrad  należał  do
radnych i były to suwerenne decyzje Państwa Radnych. I, tak jak Państwo już również
wiecie,  dzisiejsza  sesja  odbywa  się  bez  udziału  publiczności,  ale  jest  możliwość  na
bieżąco  śledzić  nasze  obrady za pomocą transmisji  internetowej  na  portalu  plock.eu.
Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, zarówno tych na sali, na auli ratuszowej, jak i
poza  nią!  Witam  Pana  Prezydenta  Andrzeja  Nowakowskiego!  Witam  Pana  Skarbnika
Wojciecha Ostrowskiego! Witam wszystkich Państwa obserwujących dzisiaj naszą sesję za
pomocą internetu.  Szanowni  Państwo,  rozpocznę  tą  dzisiejszą  naszą  sesję  od miłego
akcentu. Podejdę do mównicy. Szanowni Państwo! W dniu wczorajszym minęło trzydzieści
lat od powstania niezależnego samorządu gminnego w Polsce. Dokładnie 27 maja 1990
roku odbyły się pierwsze w pełni wolne, demokratyczne wybory w powojennej Polsce.
Chociaż symbolicznie wydaje  nam się, że tą pierwszą datą jest 4 czerwca 1989, ale jak
pamiętacie  Państwo tamte wybory były tylko wolne w odniesieniu do senatu oraz 35
procent sejmu. Natomiast pierwszymi prawdziwie w pełni wolnymi wyborami były właśnie
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wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. I od tego właśnie wydarzenia, czyli od 27
maja  1990  roku,  obchodzony jest  w Polsce  Dzień  Samorządu  Terytorialnego.  Z  tego
tytułu chciałbym, Szanowni Państwo, wszystkim płockim samorządowcom, zarówno tym z
dzisiejszej, z obecnej kadencji, jak i z tych poprzednich kadencji od 1990 roku, złożyć
podziękowanie za ich pracę na rzecz Płocka i jego mieszkańców. Płock przez minione 30
lat bardzo,  bardzo się zmienił  i  jest to zasługa wielu osób, wielu społeczników, wielu
radnych,  wielu  urzędników,  wielu  menadżerów  samorządowych,  wielu  pracowników
jednostek  budżetowych  i  zakładów  budżetowych,  tych  wszystkich,  którzy  przez
trzydzieści lat dołożyli swoje małe cegiełki do budowli, której na imię Płock. W imieniu
dzisiejszego samorządu płockiego wszystkim Państwu za to serdecznie dziękuję. Pozwolę
sobie,  Szanowni  Państwo,  przypomnieć  przynajmniej  prezydentów  miasta  Płocka  z
mijającego  trzydziestolecia.  Jak  pamiętamy  pierwszym prezydentem  był  ś.p.  Andrzej
Drętkiewicz  1990-1995,  następnie  Prezydent  Dariusz  Krajowski-Kukiel  1995-1998,
następnie  Stanisław  Jakubowski  1998-2001,  dalej  Wojciech  Hetkowski  2001-2002,
Mirosław Milewski 2002-2010 i od 2010 roku Prezydent Andrzej Nowakowski. Przypomnę
również  poprzedników moich na funkcji  przewodniczącego Rady Miasta  Płocka z tego
okresu.  Tadeusz  Taworski  1990-1992,  Franciszek  Wiśniewski  1992-1994,  Andrzej
Bukowski  1994-1998,  Wojciech  Hetkowski  1998-2001,  Andrzej  Rokicki  2001-2002,
Krzysztof Rolirad 2002-2003, Stanisław Nawrocki 2003-2004, Tomasz Korga 2004-2010,
Elżbieta Gapińska 2010-2011. Szanowni Państwo, to jak dzisiaj wygląda Płock, jak bardzo
zmienił się na plus to rezultat samorządowej sztafety utworzonej przez te trzydzieści lat,
której liderowały te osoby, które przed chwileczką wymieniłem. Wielokrotnie zdarzało się
tak,  że  jeden  Prezydent  coś  zaczynał,  inny  kończył,  jedni  radni  przyjmowali  jakieś
koncepcje bądź projekty, inni uczestniczyli w ich realizacji, a jeszcze inni w eksploatacji. I
dotyczy  to  nie  tylko  osób  przeze  mnie  przed chwilką  wymienionych,  ale  wielu  setek
urzędników  samorządowych  zarówno  pracujących  w  Urzędzie  Miasta  Płocka,  jak  i
jednostkach i zakładach podległych czy też powiązanych z płockim ratuszem. Raz jeszcze
wszystkim  tym  osobom  chciałbym  w  imieniu  obecnego  samorządu  bardzo,  bardzo
serdecznie podziękować. Szanowni Państwo, gdy uświadomiłem sobie parę dni temu, że
mamy trzydzieści lat samorządu, oczami wyobraźni w pierwszym momencie zobaczyłem
pierwszą kadencję  Rady Miasta  Płocka,  pierwszą kadencję  samorządu płockiego  z  lat
1990-1994. Miałem możliwość obserwować ją z zewnątrz, co może dodatkowo sprawia,
że jakieś takie bardziej obiektywne jeszcze spojrzenie mam na tamtą kadencję. Powiem
Państwu, że chyba to była najtrudniejsza kadencja spośród tych wszystkich ośmiu, które
do dnia dzisiejszego mamy za sobą bądź w trakcie. To było wyzwanie dla tych ludzi, gdyż
zmieniali  rzeczywistość  w  zupełnie  zwariowanym  jeszcze  okresie  prawnym.  Wielu
przepisów nie było, wiele przepisów musieli wymyślać na miejscu lokalnym prawem. A
jednocześnie była to chyba najbardziej romantyczna kadencja samorządu. Radni kończyli
komisje,  jak  pamiętam,  rzadko  kiedy  wcześniej  niż  godzina  21.00,  22.00.  Prezydent
Drętkiewicz, pamiętam, że na ogół otwierał ratusz i gasił światło w ratuszu też po ciemku.
Była to na pewno specyficzna kadencja, specyficzny samorząd. Ale tak to się zaczęło. I
wszelkie kolejne kadencje, które mamy za sobą, to były kontynuacje tej pierwszej, chyba
najtrudniejszej. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym dzisiaj bardzo powiedzieć – z
perspektywy  tych  trzydziestu  lat  chciałbym  imiennie  wspomnieć  o  trójce  radnych
dzisiejszej kadencji, którzy nieoderwalnie wiążą mi się z hasłem trzydziestolecie płockiego
samorządu,  czy  też  historia  trzydziestolecia  samorządu  płockiego.  Po  pierwsze  -  Pan
Radny  Tomasz  Kolczyński.  Jedyny  radny,  Szanowni  Państwo,  który  był  wybierany  na
radnego przez wszystkie kadencje od 1990 roku. Co prawda miał przerwę w sprawowaniu
funkcji radnego z tego tytułu, gdyż dwukrotnie był wiceprezydentem. Ale jest to chyba
najbardziej symboliczna osoba, którą można powiązać z trzydziestoleciem samorządu.
Druga osoba – tu obecny dzisiaj na sali Pan Radny Lech Latarski, radny od 1994 roku.
(niezrozumiały  głos  z  sali) I  tylko  dlatego  zapewne,  tak  jest.  Tak  że  druga  osoba,  która
nierozerwalnie  łączy  się  z  historią  płockiego  samorządu.  I  trzecia  osoba,  o  której
chciałbym powiedzieć – Pan Radny Tomasz Korga, od 1998 roku radny, w tym wieloletni
przewodniczący Rady Miasta Płocka. Można powiedzieć, Szanowni Panowie, że to Wy w
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ogromnej mierze tworzyliście historię płockiego samorządu. I może na Wasze ręce w taki
symboliczny  sposób,  symboliczny  dlatego  że  jeszcze  mamy  stan  epidemii,  więc  te
maseczki  i  czułości  może  ograniczamy,  ale  chciałbym przynajmniej  w  taki  sposób  w
naszym  wspólnym  imieniu  podziękować  Panom  za  to  i  niech  przynajmniej  nasze
symboliczne oklaski będą tym wyrazem podziękowania. Dziękuję Państwu bardzo.”
    

Ad pkt 2

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo! Przechodzimy teraz do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, czyli punkt drugi
naszej dzisiejszej sesji. Prosiłbym o zgłaszanie kandydatur. Pani Przewodnicząca Iwona
Krajewska, proszę bardzo.”

Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Zgłaszam
kandydaturę Pani Marty Krasuskiej.”

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

Pani  Radna  Marta  Krasuska wyraziła  zgodę  na  kandydowanie  do  Komisji  Uchwał  i
Wniosków. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest zgoda. Pan
Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”

Pan Radny  Tomasz Kominek powiedział: „Pragnę zgłosić koleżankę Radną Panią 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 zgłoszenia innych osób do Komisji Uchwał i Wniosków? Nie widzę. Zatem,
Szanowni  Państwo,  poddaję  pod  głosowanie  wybór  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  w
dwuosobowym przed chwilką przez Państwa zgłoszonym składzie. Gdy tylko pojawią się
pulpity do głosowania proszę o naciśnięcie stosownej ikonki. Dziękuję bardzo. Proszę o
wyniki na pulpit. 22 głosy na tak, jednogłośnie wybraliśmy Komisję Uchwał i Wniosków.
Zapraszam członków komisji do stołu prezydialnego po mojej lewej stronie.”  

Komisja Uchwał i Wniosków:
Anna Derlukiewicz
Marta Krasuska. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Teraz, Szanowni
Państwo, przystąpimy do propozycji korekt porządku obrad dzisiejszej sesji. Wpłynęła do
mnie i do Państwa do wiadomości… wpłynął do mnie wniosek Pana Prezydenta Andrzeja
Nowakowskiego o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie określenia
górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości,  którzy  nie  są
obowiązani  do  ponoszenia  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  rzecz
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gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat
za  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych.  Długa
nazwa projektu uchwały. Druk numer 369. Widzę, że jest zgłoszenie od Pana Radnego
Tomasza Kolczyńskiego. Za chwileczkę Panu Radnemu udzielę głosu tylko jeszcze może
dokończmy zmiany w porządku obrad. Proponuję, żebyśmy wprowadzili ten punkt jako
czternasty, jako ostatni z projektów uchwał. Prosiłbym o przegłosowanie tego wniosku.
Proszę  o  pulpity  do  głosowania.  Proszę  Państwa  Radnych  o  zagłosowanie.  Dziękuję.
Proszę  o  wyniki  głosowania.  Stwierdzam,  iż  przy  jednym  głosie  wstrzymującym
wprowadziliśmy ten punkt do porządku obrad jako punkt czternasty. Jest zgłoszenie od
Pana Radnego Tomasza Kolczyńskiego zdalnie obradującego dzisiaj. Proszę bardzo Panie
Radny.” 
(pismo dot. poszerzenia porządku obrad o projekt uchwały pomieszczony na druku numer
369 stanowi załącznik nr  3 do niniejszego protokołu)

Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Witam serdecznie Pana Przewodniczącego,
wszystkich  Państwa  Radnych,  mieszkańców  Płocka!  Chciałbym  bardzo  serdecznie
podziękować  za  te  ciepłe  słowa,  które  zostały  skierowane  pod  moim  adresem,  ale
przyjmuję  je  jako  słowa  skierowane  do  wszystkich  samorządowców  od  1990  roku,
szczególnie tych z lat  1990-1994. Było  nas 45 osób.  Taka liczna była pierwsza Rada
Miasta Płocka. Potwierdzam, że był to szczególny okres. Rzeczywiście zdarzało się, że
nawet komisje nie kończyły się tego samego dnia, tylko były przenoszone na kolejny,
ponieważ nie wszystkie sprawy zostały wyjaśnione, załatwione. Tak że była to bardzo,
bardzo  ciekawa  praca.  Zmienialiśmy  rzeczywistość.  Byliśmy  przekonani  wszyscy,  że
zmienialiśmy na lepsze. Tak że z tej okazji wszystkim – i obecnym na sali, i pracującym
zdalnie – życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczególnie w tym
trudnym okresie! Dziękuję.”   

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
bardzo i raz jeszcze gratulujemy Panu Radnemu oraz dwóm pozostałym Panom, których
imiennie wymieniłem.” 

Ad pkt 3

Materiał:  Sprawozdanie  z  realizacji  rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  za  2019  rok stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo,  przechodzimy do  punktu  kolejnego.  Punkt  trzeci:  Sprawozdanie  z  realizacji
rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.  Pisemny materiał otrzymaliśmy. Czy ktoś z
Państwa chciałby  zabrać  głos  w tym punkcie?  Nie  widzę  zgłoszeń ze  strony Państwa
Radnych. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo.”

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział:  „Ja ze swojej strony
chciałbym  przede  wszystkim  bardzo  serdecznie  podziękować  wszystkim  osobom
pracującym  w  organizacjach  pozarządowych  za  współpracę,  za  ich  zaangażowanie,
wysiłek. Tam gdzie możemy jako urząd miasta staramy się wspierać organizacje w różnej
formie.  Oczywiście  dziękuję  wszystkim  moim  współpracownikom odpowiedzialnym  za
współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi.  To  także  ten  sektor  organizacji
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pozarządowych tworzy nasz samorząd. To także ich samorządowe święto. Pozarządowe
organizacje, które robią przy współpracy z samorządem bardzo, bardzo wiele. Bardzo za
tę  i  pracę,  zaangażowanie  na  rzecz  mieszkańców  naszego  miasta  i  współpracę  z
samorządem dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panie
Prezydencie.  Oczywiście  w  imieniu  rady  miasta  chciałbym  również  wszystkim
organizacjom społecznym wyrazić swoje podziękowania. Pani Radna Daria Domosławska,
jeszcze zgłoszenie jest. Proszę bardzo. Głos zdalny będzie. Chyba mamy pewne problemy
na łączach.  Jeśli  to  potrwa dłużej,  to  przejdziemy do kolejnego  punktu i  wrócimy w
momencie, gdy będzie już możliwe. Ale jeszcze dajmy parę sekund na połączenie.”

Pani  Radna  Daria  Domosławska powiedziała:  „Panie  Prezydencie!  Drodzy  Radni!
Szanowni Mieszkańcy! Na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi mogłabym
mówić bardzo długo i odnosić się do tego tematu z kilku punktów widzenia. Mogłabym
mówić jako wolontariusz, członek Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jako
radna Rady Miasta Płocka, a także jako płocczanka. Patrząc na temat współpracy miasta
z organizacjami pozarządowymi można śmiało stwierdzić,  że w pełni  realizowany jest
główny  cel  programu,  czyli  budowanie  partnerstwa  między  miastem  i  organizacjami
pozarządowymi.  Efektywnie  wykorzystywane  są  aktywności  organizacji  w  celu
zaspokajania  wszelkich  potrzeb.  Mogę  śmiało  stwierdzić,  że  organizacje  pozarządowe
wniknęły  praktycznie  w  każdy  aspekt  życia  Płocka,  jak  również  życia  płocczan.  Ich
działalność  skierowana jest  zarówno do różnych grup wiekowych,  do  ludzi  starszych,
młodszych,  jak również skierowana jest  w kierunku tych małych istot,  czyli  zwierząt.
Organizacje pozarządowe i  stowarzyszenia są bardzo cennym ogniwem życia naszego
miasta. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom,
wolontariuszom,  sympatykom  organizacji  pozarządowych,  których  nie  sposób  jest
wymienić z imienia, nazwiska, z nazwy tej organizacji. Szczególny ukłon kieruję w stronę
wsparcia  pewnych  grup,  które  zostały  utworzone  na  potrzeby  sprawnego  działania
organizacji pozarządowych, czyli Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Płockiej Radzie
Seniorów,  Komisji  Dialogu  Obywatelskiego,  Płockiej  Radzie  ds.  Równego  Traktowania,
Miejskiej Radzie Rynku Pracy, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Miejskiej  Komisji  Urbanistyczno-Architektonicznej,  jak  również  Płockiemu  Komitetowi
Rewitalizacji. Te podziękowania płyną wydaje mi się, że od każdego mieszkańca Płocka, a
mój głos niech będzie wyrazem tych podziękowań. Przy okazji  omawiania współpracy
organizacji pozarządowych z miastem i współpracy działającej w drugą stronę chciałam
poruszyć istotny dla mnie bardzo temat. Chciałam zachęcić wszystkie placówki oświatowe
do współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także podziękować za dotychczasową
współpracę organizacji pozarządowych z placówkami oświatowymi. Jest to bardzo piękna
wymiana doświadczeń, wymiana doświadczeń wielopokoleniowa, jednak niosąca ze sobą
pewne  ryzyko  popełnienia  błędu.  Dlatego  bardzo  proszę  zarówno  dyrektorów,  jak  i
wydziały  merytoryczne,  czyli  wydział  zdrowia,  wydział  oświaty,  o  pełną  kontrolę
merytorycznego przekazywania treści przedstawianych materiałów przez różnego rodzaju
organizacje na terenie placówek oświatowych. Rozwój dziecka, rozwój biologiczny dziecka
bardzo często niesie  za sobą ryzyko powstania pewnych luk,  które  jeżeli  zostaną źle
potraktowane w danym okresie dzieci mogą odcisnąć piętno na psychice takiego dziecka,
dlatego  mając  na  uwadze  troskę  o  dobro  dzieci  jeszcze  raz  gorąco  proszę  zarówno
dyrektorów szkół,  jak i  wydziały  merytoryczne o pełną kontrolę współpracy pomiędzy
placówkami  oświatowymi,  jak  również  organizacjami  pozarządowymi.  Cennym
elementem tego materiału, który otrzymaliśmy jest również to, że nie bazujemy tylko na
subiektywnych odczuciach tego, że w Płocku jest dobrze, że organizacje pozarządowe
współpracują  z  miastem,  że  miasto  współpracuje  z  organizacjami,  ale  bardzo  cenną
rzeczą  są  współczynniki,  które  można  odczytać  na  końcu  materiału.  One  ewidentnie
dokumentują zarówno efektywność działań, jak i realizację celów strategicznych, które
zostały postawione podczas realizacji tego programu. Ze swojej strony deklaruję dalszą
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współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi  i  liczę  na  to,  że  w  kolejnych  latach
współpraca  miasta  z  organizacjami  będzie  co  najmniej  tak  dobra  jak  w  roku  2019.
Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo Pani Radnej. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie
widzę. Otrzymaliśmy, Szanowni Państwo, pisemne sprawozdanie. Poddaję je teraz pod
głosowanie. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie i
proszę  o  zbiorcze  wyniki  głosowania.  (wynik  głosowania:  25  za,  0  przeciw,  0
wstrzymujących) Jednogłośnie przyjęliśmy materiał. Dziękuję Państwu bardzo.”      

Ad pkt 4

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt czwarty: Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miasta
Płocka z 30 kwietnia 2020 roku. Czy do treści protokołu jakieś pytania bądź wątpliwości
ze  strony  Państwa  Radnych?  Nie  widzę.  Poddaję  zatem  pod  głosowanie  przyjęcie
protokołu. Proszę o pulpity do głosowania i proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze
wyniki. 25 osób na tak. Przyjęliśmy jednogłośnie protokół. Dziękuję bardzo.”

Ad pkt 5

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy-Miasto  Płock  na  lata
2020-2047 (druk nr 366),
oraz

2. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2020  (druk  nr
367),

Autopoprawka projektu uchwały pomieszczonego na druku numer 366 stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka projektu uchwały pomieszczonego na druku numer 367 stanowi załącznik
nr 6 do niniejszego protokołu. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy,
Szanowni Państwo, do kolejnego punktu: Podjęcie uchwał w sprawach. Etap I – dyskusja
i zgłaszanie wniosków. Tradycyjnie proponuję połączyć dwa pierwsze punkty o zbieżnej
tematyce finansowej, a mianowicie punkt pierwszy – projekt uchwały na druku numer
366  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy-Miasto  Płock  na  lata
2020-2047 z autopoprawką oraz punkt drugi – projekt uchwały na druku numer 367
zmieniający Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020, również z autopoprawką. Czy
w temacie tych dwóch punktów ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Pan Radny
Piotr Kubera, proszę bardzo.”

Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Krótkie
pytanie.  Zdejmujemy  170  tysięcy  z  przystani  cumowniczej.  Czy  już  wiemy,  że  nie
zrealizujemy tego zadania w tym roku, czy całkowicie wypada? Z tego co wiem to jest
budżet obywatelski więc chyba nie.” 
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Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Może w międzyczasie poproszę kolejne pytania i później zbiorczą odpowiedź. Pani
Radna Wioletta Kulpa, proszę bardzo.”

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Dzień  dobry!  Chciałabym  zadać  pytanie
dotyczące  zdjęcia  środków  z  funduszy  rad  osiedli  przede  wszystkim.  Rozmawiałam
wczoraj. Na komisji skarbu Pan Skarbnik oczywiście wyjaśnił tą kwotę 150 tysięcy, którą
obniżono do 140, natomiast nie do końca usłyszałam odpowiedź konkretnie jak wyglądała
procedura  zdejmowania  tych  środków  z  funduszy  rad  osiedli.  Po  pierwsze  wiemy
doskonale o tym, że rady osiedlowe zostały zaskoczone tym, że na początku im po prostu
zakomunikowano, że zostanie im zdjęte 50 procent środków, czyli z czternastu tysięcy do
siedmiu tysięcy. Wówczas rady osiedlowe zaczęły do nas radnych zgłaszać się, że to jest
jakaś sytuacja dosyć, powiedziałabym szczerze nieporozumienie w zakresie takim, że nie
konsultuje się tego z radami osiedli. I z tego co wiem w tym tygodniu były telefony do
przewodniczących rad osiedlowych z zapytaniem ile dobrowolnie środków mogliby oddać
do  budżetu  miasta.  Ja  oczywiście  rozumiem sytuację  pandemii,  rozumiem,  że  wiele
imprez się nie odbyło, ale część z tych rad osiedli chce zmienić swoje plany finansowe. I
pierwsze pytanie – czy po pierwsze możemy zmienić ich plany finansowe, poprosić ich o
weryfikację  planów  finansowych,  tak  jak  weryfikujemy  szereg  działań  w  związku  z
sytuację  epidemii,  tak  samo  możemy  zwrócić  się  do  rad  osiedlowych  w  sprawie
weryfikacji ich planów finansowych, które mogłyby dostosować ich realne możliwości i
potrzeby do organizowania różnych wydarzeń na swoich osiedlach. Wiemy doskonale o
tym, że te obostrzenia powoli zaczynają nam topnieć. Między innymi wydarzenia teraz do
150  osób  mogą  się  odbywać.  W związku  z  tym mam taką  świadomość,  że  te  rady
osiedlowe będą mogły jakoś planować swoje działania w tym zakresie. Więc, po pierwsze,
poproszę o informację,  czy możemy ogłosić  i  w jakim terminie,  że mogłaby nastąpić
weryfikacja planów finansowych rad osiedlowych. Natomiast druga kwestia jest taka, że
jakby nie do końca otrzymałam wczoraj odpowiedź na konkretne pytanie jak wygląda
informacja ze strony rad osiedlowych. Chciałabym wiedzieć - rada osiedlowa X, Y, Z, czyli
od 1 do 20 jaką kwotę zadeklarowały zdjęcia z planu finansowego i ostatecznie z tych
140 tysięcy, które zdejmujemy, ile de facto jest zdjęte z planu finansowego konkretnych
rad  osiedli.  Gdybyśmy  mogli  otrzymać  taką  informację  to  byłabym  wdzięczna,  co
oczywiście nie usprawiedliwia Państwa – myślę o procedowaniu, komunikowaniu z radami
osiedli, że postąpiliście nagannie, bardzo źle, że wcześniej nie były prowadzone żadne
rozmowy z radami osiedli, tylko z racji roli nadzorczej, czy tego organu, który decyduje o
przyznawaniu  środków,  zdecydowaliście  Państwo  za  nich.  To  nie  powinno  tak,
postępowanie, nie powinno tak wyglądać. Powinniście Państwo wcześniej takie rozmowy
prowadzić. W związku z tym poproszę, po pierwsze, o informację jaka kwota z tych 140
tysięcy  to  jest  zdjęcie  z  planów  finansowych  rad  osiedli  i  konkretnie  jaka  kwota  z
poszczególnych  oraz  czy  jest  możliwa  weryfikacja  planów  finansowych  poprzez
poinformowanie  poszczególnych  zarządów  i  rad  osiedli  o  tym,  że  mogą  te  plany
zweryfikować w związku z sytuacją, którą mamy w kraju. Dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję.
Kolejny głos w dyskusji Pan Sekretarz Tomasz Kominek, proszę.”

Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! Drodzy Radni! Ja również te dwa tematy, które za chwilę
poruszę, akcentowałem, mówiłem o nich, starałem się nakreślić problem podczas obrad
komisji  -  tej  wtorkowej  -  inwestycji,  bezpieczeństwa  Rady  Miasta  Płocka.  I  pierwsza
kwestia - poruszyłem ten temat małego problemu na jednej z modernizacji,  à propos
oczywiście mówię tu procesu inwestycyjnego, który dotyczy przebudowy ulicy Okopowej.
I  chciałem  powiedzieć  i  podziękować  za  natychmiastową  w  zasadzie  reakcję  Pana
Prezydenta  Jacka  Terebusa.  Dziękuję  serdecznie  również  Panu  Arturowi  Zielińskiemu,
nowemu Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów, który to wczoraj pofatygował się
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na taką wizję lokalną. Muszę przyznać szczerze, że dokonał takiej starannej i rzetelnej
pracy uruchamiając w pewien sposób pewne narzędzia. Sprawdziliśmy ten problem, który
ja  akcentowałem.  Wiem,  że  od  wczoraj  jest  on  rozwiązywany  w  sposób  taki  bardzo
pomocny mieszkańcom tej ulicy. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi i Panu
Arturowi, bo przecież przypomnę, że staraliśmy się o ten proces inwestycyjny od 1992
roku, więc taka kosmetyka tego zadania będzie wskazywała na to, że będziemy mieli
myślę że bardzo duże zadowolenie mieszkańców tego zbioru ulic w obrębie oczywiście
tego  zadania  inwestycyjnego.  To  jest  pierwsza  rzecz.  Druga  rzecz  oczywiście,  którą
poruszałem, to była ta kwestia, którą przed momentem poruszyła Pani Przewodnicząca
Wioletta Kulpa. Dotyczyła ona rad osiedli.  I jeszcze raz powiem, że z mojego punktu
widzenia, człowieka, który pracuje w samorządzie, oczywiście najważniejsze jest to – i tu
pełna  zgoda  z  władzami  miasta  –  żeby  najważniejsze  zachować  wszystkie  procesy
inwestycyjne  w takim wymiarze  w  jakim  były  one  zaplanowane,  bo  nie  dość,  że  to
wpływa  na  rozwój  miasta,  to  oczywiście  zapewnia  pracę  i  rozwój  firm,  w  wielu
przypadkach tych lokalnych i daje miejsca pracy. Więc to jest de facto pomoc w tym
trudnym  czasie  przedsiębiorcom,  z  punktu  widzenia  oczywiście  prowadzenia
odpowiedzialnej drogi w samorządzie. Natomiast faktem też jst,  że myślę że wszyscy
chcielibyśmy dołożyć do tego pewien grosz, żeby każdy samorządowiec, również ten na
najniższym  szczeblu  funkcjonowania  –  mam  na  myśli  tu  radnego  osiedla  –  był
odpowiedzialny  i  zrobił  coś  dobrego  w tych  trudnych  czasach.  Więc  uważam,  że ten
kompromis, który został osiągnięty niejako w pewien sposób i korekta tego błędu, bo
również trzeba powiedzieć, że warto rozmawiać zdecydowanie wcześniej, prowadzić ten
dialog zdecydowanie wcześniej, ale nigdy nie jest za późno, żeby w pewien sposób stanąć
w takim punkcie  pośrodku i  wspólnie  wziąć  tę  odpowiedzialność.  I  tak  jak  Szanowni
Państwo wcześniej, od poniedziałku w zasadzie, na komisjach toczyła się dyskusja, że te
siedem tysięcy, bo tak radni niektórzy osiedlowi to odebrali, że siedem, czy siedem i pół
tysiąca z ich budżetu będzie zdjęte, oczywiście mieli te obawy – ja powtórzę się z tej
komisji wtorkowej - że w taki sam sposób mogą zostać potraktowani w przyszłym roku.
Ale dziękuję Panu Skarbnikowi, że rozwiał te wszelkie wątpliwości mówiąc o tym, że nie
ma absolutnie  takiej  mowy,  żeby  w  przyszłym roku  te  budżety  były  korygowane do
siedmiu  tysięcy.  Bardzo  też  dziękuję  za  to,  że  każda  z  rad  osiedla  mogła  się
wypowiedzieć, mogła sama zdecydować z których to wydarzeń zaplanowanych na ten rok
może  zejść.  A  też  powiem  Państwu  szczerze,  że  rozmawiałem  z  wieloma  radnymi
osiedlowymi i nie tylko oczywiście z tej rady w której ja funkcjonuję od kilkunastu w
sumie  lat,  natomiast  wszyscy  myślę  że  są  zgodni  albo  zdecydowana  większość  jest
zgodna, że warto w pewien sposób dołożyć tę swoją cegiełkę z tych wydarzeń, które się
nie odbyły. Bo tak dla przykładu powiem – my mieliśmy zaplanowane bardzo ciekawe
spotkanie Prezydenta Miasta Płocka z mieszkańcami na miesiąc luty, to się nie odbyło,
więc taką korektę możemy zrobić. Nie odbyły się też inne wydarzenia zaplanowane na
marzec. Nie odbył się też zaplanowany Dzień Matki i Dzień Dziecka, więc z tych pieniędzy
możemy oczywiście jako rada osiedla dołożyć tę swoją cegiełkę po to, żeby też mieć takie
poczucie  tej  solidarności  i  wspólnego  odpowiadania  w tych  trudnych  czasach  za  cały
samorząd.  Wczoraj spotkałem się ze swoją starszyzną z zarządu osiedla,  która jakby
powiedziała, że to jest bardzo dobry kierunek w kontekście korekty o te wydarzenia,
które się nie odbyły. Natomiast tak jak ja mówiłem we wtorek mam też taką pewność
dziś w słowie, ponieważ z nimi to skonsultowałem, że warto z nadzieją patrzeć na te
wydarzenia, które zostały zaplanowane na drugą część roku, bo faktycznie te obostrzenia
są zdejmowane. Natomiast  ciężko będzie oczywiście wziąć odpowiedzialność – to jest
moje zdanie – za kilka tygodni za imprezy masowe przekraczające kilkaset osób, bo cały
czas  mamy  to  niebezpieczeństwo  związane  z  COVID-19.  Natomiast  oczywistą
oczywistością jest również to, że - dostałem taki sygnał ze swojej rady – że jeżeli na
przykładzie wrzesień, październik, czy listopad będą potrzebne te korekty kolejne z tych
wydarzeń, które się nie odbyły, celem przekazania tych środków na walkę z COVID-19, to
naprawdę jest otwartość, jest dobre serce, jest zrozumienie ze strony rad osiedla. Tylko
proszę też się nie dziwić Panie Prezydencie, Panie Skarbniku, że na początku w pewien
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sposób powstał taki trochą chaos dezinformacyjny polegający na przekazywaniu różnych
informacji.  One  trafiały  raz  rzetelnie,  raz  nierzetelnie  do  tych  osób.  Ale  jeszcze  raz
podkreślam, że w mojej ocenie wszyscy ci  ludzie naprawdę chcą dołożyć swoją małą
cegiełkę  do  tego,  żeby  czuli  się  w  tym  samorządzie  potrzebni.  I  na  koniec,  już
reasumując  po  raz  trzeci  podziękuję  za  ten  kompromis,  bo  był  on  w  tej  sprawie
potrzebny. Dziękuję bardzo.”   

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

Pani  Radna  Anna  Derlukiewicz  powiedziała:  „Dziękuję  bardzo.  Szanowny  Panie
Prezydencie!  Szanowny  Panie  Skarbniku!  Szanowny  Panie  Przewodniczący!  Szanowni
Państwo  Radni!  Tak  jak  już  tutaj  padło  na  poniedziałkowych  posiedzeniu  Komisji
Gospodarki Komunalnej właśnie został podjęty temat dotyczący zmniejszenia w budżecie
środków finansowych radom mieszkańców osiedli na ich działalność statutową. Zwróciłam
uwagę między innymi, że nie zostało to skonsultowane z radami osiedlowymi i właśnie nie
było  tutaj  dialogu.  Informacje  docierały  do  poszczególnych  rad  osiedlowych  drogą
nieoficjalną  i  podczas  właśnie  wytworzonej  dyskusji  w  poniedziałek  te  informacje
potwierdziły  się.  Tutaj  z  tego  miejsca  chciałam podziękować Panu  Przewodniczącemu
Rady Miasta Płocka Panu Arturowi Jaroszewskiemu za zrozumienie potrzeby dialogu z
radami, jak również tutaj za wsparcie koleżance Pani Małgosi Struzik, jak i kolegom z
klubu: Panu Lechowi Latarskiemu i Panu Tomaszowi Kominkowi, ale przede wszystkim
tutaj podziękowania chcę skierować do Pana Prezydenta Pana Andrzeja Nowakowskiego,
jak i również Pana Skarbnika Pana Wojciecha Ostrowskiego za to, że właśnie doszło do
tego  konsensusu  i  radni  osiedlowi  mogli  sami  decydować,  czy  i  w  jakiej  wysokości
przekażą  środki  finansowe,  według  właśnie  własnego  uznania.  Tylko  tutaj  chciałam
podkreślić – mam nadzieję, że w przyszłości takie decyzje będą wcześniej konsultowane,
żeby członkowie poszczególnych rad osiedlowych mogli swobodnie podjąć takie decyzje
i  mieli  prawa  do  wyrażania  własnych  opinii.  Tutaj  cieszę  się  bardzo,  że  tak  jak  Pan
Prezydent  w  2008  roku  walczył,  bronił  ograniczenia  obywatelskiej  aktywności  tutaj
również  się  pokłonił  i  wysłuchał  tutaj  próśb rad osiedlowych i  zmienił  sposób zdjęcia
środków właśnie radom osiedlowym. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. I Pan Radny Jerzy Seweryniak, proszę.”

Pan  Radny  Jerzy  Seweryniak  powiedział:  „Dziękuję  bardzo  Panie  Przewodniczący.
Dziękuję Panom Prezydentom i radnym wszystkim. Chciałbym się zapytać. Pierwsze –
Panie Prezydencie, czy Pan przeprowadził rozmowę z przewodniczącymi rad osiedlowych
na temat zmniejszającej tej sumy? Druga sprawa to jest sprawa na osiedlu Ciechomice i
osiedlu Góry. Akurat jestem przy tej uchwale zmieniającej, uchwale budżetowej. Chodzi
mi o ulicę Ziołową. Kiedy nastąpi przetarg na tą ulicę i na ulicy osiedla Góry, kiedy będzie
wybudowany chodnik, który już wcześniej był przez Pana Prezydenta powiedziane, że
będzie to robione? Bardzo dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Nie  widzę  więcej  zgłoszeń  ze  strony  Państwa  Radnych,  zatem  poprosimy  o
odpowiedzi bądź odniesienie się do tych wystąpień, które miały miejsca przed chwilką.
Czy Pan Prezydent czy Pan Skarbnik? Pan Prezydent, proszę bardzo.”

Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo,
dziękuję za te pytania. Donosząc się do poszczególnych pytań zacznę od pytania Pana
Radnego Piotr Kubery. Przystań cumownicza – przenosimy ją na przyszły rok ze względu
na  dosyć  duże  obwarowania  środowiskowe,  konieczność  zrobienia  raportu.  Natomiast
absolutnie  nie  wycofujemy  się  z  realizacji  tego  projektu.  W  kontekście  dyskusji
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dotyczącej  zmniejszenia  środków  dla  rad  mieszkańców  osiedli,  która  właściwie
zdominowała ten punkt programu, chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która stanowi
punkt wyjścia do tej dyskusji. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy! Punkt wyjścia nosi nazwę koronawirus i pandemia. Konsekwencję
pandemii,  koronawirusa,  a  chyba przede wszystkim różnego rodzaju obostrzeń,  które
zostały nałożone na Polaków w ostatnich dwóch miesiącach jest zamrożenie gospodarki,
jest fakt, że nie pracowało w tym okresie i nadal jeszcze częściowo nie pracuje, normalnie
albo w ogóle nie pracuje wiele zakładów pracy, przedsiębiorstw. Konsekwencje tego są
oczywiście takie, że te firmy, zgodnie także z ustawami, będą zwolnione z podatków albo
będą miały możliwość płacenia zmniejszonych podatków. W części te podatki nie wpłyną
do kasy miasta, a więc miasto – my wszyscy, Płock, ale także każda inna miejscowość w
Polsce, obojętnie czy to jest duże miasto, średniej wielkości, a nawet gmina, czy wieś –
musi liczyć się ze zmniejszonymi przychodami. Zmniejszone przychody to jest z powodu
koronawirusa  jeden element.  Drugi  element to  są koszty,  które  ponosimy także jako
miasto z powodu koronawirusa, też na wniosek Państwa Radnych, albo na mój wniosek
oczywiście, kiedy podejmowaliśmy uchwałę, znaczy ja wnioskowałem, a Państwo Radni
zgadzając  się  ze  mną  podejmowali  uchwałę  o  zmniejszeniu  podatków  dla  lokalnych
przedsiębiorców,  ja  także  wydałem  specjalne  zarządzenia  chcąc  wesprzeć  lokalną
przedsiębiorczość,  które sprawiają,  że  w lokalach miejskich nie  muszą albo płacą oni
bardzo  symboliczny  czynsz.  To  kolejny  element  naszej  walki  z  koronawirusem,  który
będzie miał konsekwencje dla naszego budżetu, dla naszego samorządu, dla finansów
Płocka.  Kolejny  element  to  oczywiście  także  ta  bezpośrednia  pomoc  szpitalom,  to
bezpośrednia pomoc i wsparcie naszych zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, czy DPS,
gdzie konkretne środki również kierowaliśmy do tych zakładów, także do na przykład
MOPS,  ponieważ  były  potrzebne  środki,  ażeby  wspierać  te  instytucje  w  walce  z
koronawirusem. Szanowni Państwo, to wszystko oznacza zmniejszone przychody, dużo
mniejsze o kilkadziesiąt milionów złotych od zaplanowanych w budżecie miasta Płocka.
Dlatego  właśnie  razem  ze  skarbnikiem,  z  zarządem  miasta  szukamy  oszczędności,
głównie w wydatkach bieżących, bo tak jak zauważył to przewodniczący Tomasz Kominek,
nie chcemy dzisiaj rezygnować z realizacji zaplanowanych inwestycji, przede wszystkim
dlatego,  ponieważ  mamy  świadomość,  że  te  środki  również,  jeśli  nie  będziemy  ich
realizować, uderzą w lokalny rynek pracy, uderzą w przedsiębiorców, którzy po prostu tej
pracy  nie  będą  mieli  i  to  będzie  kolejny  element,  który  niestety  będzie  negatywnie
wpływał  na  funkcjonowanie  miasta,  mieszkańców  Płocka.  Te  działania  skutkowały
naszymi  propozycjami,  które  kierowaliśmy  do  poszczególnych  jednostek,  jednostek
miejskich, do poszczególnych wydziałów także ratusza i w efekcie tych działań powstała
pewna  propozycja  w  postaci  uchwały  rady  miasta.  Rzeczywiście,  pewnie  też  z  racji
koronawirusa, ta komunikacja między radami osiedla a ratuszem, a właściwie ratuszem a
radami  osiedla,  nie  była  doskonała  i  sytuacja,  która  powstała,  być  może  wynikająca
właśnie  z  tego  rodzaju  nieporozumienia,  miała  swój  ciąg  dalszy  w postaci  –  tak  jak
powiedziałem – rozmów już z biurem obsługi rady a poszczególnymi radami. Cieszę się i
to jest naprawdę ogromna radość, że zdecydowana większość rad mieszkańców osiedli
odpowiedziała  bardzo  pozytywnie,  rozumiejąc  tę  trudną  sytuację  w  jakiej  znalazł  się
samorząd miasta.  Zwróćcie Państwo uwagę,  że w tych propozycjach różnego rodzaju
zmian,  które proponował  Pan Skarbnik już na poprzedniej  sesji,  ale także na tej,  są
konsekwencje  właśnie  pandemii  i  tych  obostrzeń,  które  wprowadzał  rząd  dla
samorządów.  Na  poprzedniej  sesji  to  były  dwa  miliony  dla  Komunikacji,  milion  dla
zamkniętego ogrodu zoologicznego i to co na tej sesji – zmniejszenie przychodów, bo tam
jeszcze  niestety  będziemy  musieli  te  przychody  zmniejszać,  bo  wiemy,  że  wpływy  z
podatku PIT i CIT będą niższe. Sam tylko podatek PIT w miesiącu maju… kwietniu, w
kwietniu… (niezrozumiały głos z sali)… w maju za kwiecień jest niższy o 11 milionów
złotych, czyli o 40 procent, rok do roku. Zobaczymy co przyniosą kolejne miesiące. Ale
musimy być na to przygotowani, stąd ta propozycja rzeczywiście oszczędności. Jeszcze
raz  dziękuję  zdecydowanej  większości  rad  mieszkańców  osiedli,  które  odpowiedziały
pozytywnie  na  naszą  prośbę.  I  tutaj,  Szanowni  Państwo,  wiadomo,  że  łatwiej  jest
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wydawać  środki,  które  się  ma  do  swojej  dyspozycji.  To  dotyczy  nie  tylko  jednostek
pomocniczych jakimi są rady mieszkańców osiedli, ale każdej jednostki samorządowej,
każdej spółki, każdego wydziału w ratuszu i nikt z tych środków, które już ma przyznane,
tak łatwo nie rezygnuje. Ale z drugiej strony to przecież sami Państwo Radni mówili:
Panie Prezydencie, no odwołujemy imprezy, więc trzeba te środki zagospodarować. No
właśnie można byłoby, gdyby nie fakt, że my ich po prostu mieć nie będziemy. To trzeba
sobie uświadomić. Nie będziemy mieć tych środków, bo pieniądze nie rosną na drzewach,
one muszą wpłynąć do kasy miasta między innymi z podatku PIT i z podatku CIT. Jeśli nie
wpłyną to  ich  do dyspozycji  po prostu  nie  będzie.  Dzisiaj  mogliśmy to  zrobić,  nie  w
sposób autorytarny ciąć, tylko zapytać, uznając, że ważna jest rzeczywiście komunikacja,
ważne jest to, żeby tych samorządowych w pewnym sensie partnerów też docenić, mając
świadomość,  że  oni  mają  być  może  pewne  zobowiązania,  które  muszą  wypełnić.
Natomiast chcemy to robić, będziemy to robić, ale faktem jest, że nie mamy też innego
wyjścia. I proszę, żebyśmy mieli wszyscy tę świadomość, bo jeśli nie będziemy mieli tych
środków, to w tym momencie naprawdę nie będzie czego wydawać. Jedno ważne słowo,
które w tej dyskusji nie padło a które chciałbym, żeby padło, to jest słowo solidarność.
Solidarnie  rzeczywiście  cieszymy się  z  pewnych spraw, które  udaje  nam się wspólnie
razem zrobić, ale też trzeba mieć świadomość, że w tej trudnej sytuacji warto solidarnie
również ponosić konsekwencje, zwłaszcza, że nie są one zawinione ani przez miasto, ani
przez rady mieszkańców osiedli. Solidarnie, wspólnie brać odpowiedzialność za miasto,
także za finanse miasta. Dlatego za tę solidarność większości rad mieszkańców osiedli
bardzo serdecznie dziękuję. Deklaracje ze strony, jeśli Państwo chcą, ja mogę oczywiście
odczytać  nawet,  bo  mam  te  informacje  od  Pani  Ani  Groneckiej,  która  radami
mieszkańców osiedli się opiekuje ze strony urzędu i to ona rozmawiała, wysłuchiwała tych
deklaracji. I tak Borowiczki – 5.000, Dworcowa nic, Góry – 5.000, Imielnica – 5.000,
Kochanowskiego, mam informację z ostatniej chwili – 1.000 złotych, Kolegialna – 3.000,
Łukasiewicza – 1.500, Międzytorze – 1.500, Miodowa – 4.000, Podolszyce Południe –
3.000,  Północ  –  5.000.  Pradolina  Wisły  zadeklarowała  gotowość  oddania  wszystkich
środków, tak że tu w sposób szczególny  bardzo,  bardzo dziękuję  za i  zrozumienie,  i
gotowość  jak  gdyby  współpracy  z  miastem  i  zrozumienie  potrzeb  chwili  sytuacji.
Aczkolwiek  to  też,  żebyście  mieli  Państwo  świadomość  –  myśmy  w  tym  momencie
powiedzieli,  że  nie,  że  też  jako  miasto  nie  chcemy  wszystkich  środków,  żebyście
rezygnowali  z  tych  środków.  Dzisiaj  dziękujemy.  Ponieważ  do  uchwały  potrzeba  było
konkretną  kwotę,  dzisiaj  tych  środków zadeklarowanych  mieliśmy  8.600.  Reszta  jest
ciągle w dyspozycji rady mieszkańców. Radziwe – 3.000, Skarpa – 5.000, Stare Miasto –
1.900, Trzepowo – 2.000, Tysiąclecia – zero, Winiary – 4.000, Wyszogrodzka – 4.000,
Zielony  Jar  –  5.000.  Jeszcze  raz  -  ja  dziękuję  przede  wszystkim  za  solidarność,  za
gotowość  do  współpracy,  za  zrozumienie  tej  trudnej  sytuacji  każdego  samorządu.
Szanowni  Państwo,  ja  to  będę powtarzał,  bo niestety  musimy mieć tę  świadomość -
najbliższe miesiące pod względem finansowym będą bardzo trudne, a najgorsze jest to,
że nie wiemy jak będą trudne. To o co upomina się Związek Miasta Polskich między
innymi, ażeby rząd dostrzegł samorządy w tych tarczach finansowych przeciwko COVID-
owi, o tym też trzeba mówić. W żadnej tarczy nie ma samorządów. Rząd nie dostrzega,
że  w  samorządy  również  pandemia,  koronawirus  uderzył  poprzez  zmniejszenie  ich
przychodów. Dzisiaj każdy samorząd będzie musiał się z tym zmierzyć. Mało tego – wiele
samorządów, zwłaszcza na początku pandemii, brało również na siebie wiele obowiązków
otaczając opieką swoich mieszkańców, wspierając DPS-y oczywiście, służbę zdrowia, a
przede wszystkim szpitale, choć często niekoniecznie oni byli organem prowadzącym. I
pamiętajmy – to nie finansowanie służby zdrowia nie jest cały czas zadaniem samorządu,
to  jest  zadanie  rządu,  a  pomimo to  samorządy  nie  oglądały  się  i  wspierały  i  nadal
wspierają szpitale tam, gdzie jest to potrzebne. Natomiast z reguły tak jest, że jak jest
czas  wojny,  to  nikt  nie  pyta  o  pieniądze  tylko  trzeba  ratować,  chronić,  bronić,  a
przychodzi  później  czas  pokoju  i  nagle  trzeba  liczyć,  i  okazuje  się,  że  niestety  tych
środków później w budżetach samorządów będzie brakować też – tak jak powiedziałem –
z dwóch powodów, raz - bo nie uchylały się i wspierały szpitale, wspierały z własnych
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środków, szukały maseczek, szukały płynów dezynfekcyjnych zapewniając je tam gdzie
były one potrzebne, z drugiej strony - niestety niższe wpływy z podatków PIT, CIT, z
podatków także lokalnych i w końcu to co powiedziałem koszty, które ponosimy z tytułu
ograniczeń  typu  niestety  autobusy,  czyli  komunikacja  miejska,  zamknięty  ogród
zoologiczny i wiele, wiele innych. Tu miejmy świadomość – ta solidarność nasza będzie
bardzo, bardzo potrzebna również w przyszłości. Raz jeszcze dziękuję za te informacje. W
przypadku kwestii tych, których nie ma o nich mowy w budżecie odpowiemy w Sprawach
różnych. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panie
Prezydencie. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania w tym punkcie? Nie
widzę. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu.”                 

3. nadania nazwy ulicy (druk nr 360),
oraz

4. nadania nazwy ulicy (druk nr 361),

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt trzeci –
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. I tutaj będzie autopoprawka zarówno do
tego punktu, jak i do kolejnego. Bardzo proszę Pana mecenasa.”

Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Dzień dobry. Szanowni Państwo tutaj i
do projektu tego na druku 360 i 361 to po prostu wkradła się na etapie edycji jakby
można  powiedzieć  literówka.  Po  prostu  są  jakby  zdublowane  numery  paragrafów,  za
dużo, więc po prostu tutaj sygnalizuję to, żeby te dodatkowe numery usunąć. Dziękuję
bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. To może połączę od razu tu też dyskusję ewentualną nad tymi dwoma punktami,
czyli punkt trzeci - druk 360 i punkt czwarty druk 361. Obydwa projekty uchwał dotyczą
nadania  nazwy  ulicy.  Czy  do  tych  dwóch  projektów  pytania,  wątpliwości  ze  strony
Państwa Radnych? Nie widzę. Dziękuję. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu.”   

5. wydzierżawienia  w  trybie  bezprzetargowym  części  nieruchomości
gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy-Miasto  Płock,  oznaczonej  nr
ewidencyjnym  działki  109,  położonej  w  Płocku  przy  ul.  Nałkowskiej
(obręb 4) (druk nr 362),

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt piąty –
projekt uchwały na druku nr 362 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, oznaczonej nr
ewidencyjnym działki  109,  położonej  w  Płocku  przy  ul.  Nałkowskiej.  I  tutaj  również
będzie autopoprawka. Proszę bardzo Panie mecenasie.”

Pan  adwokat  Jarosław  Szumański powiedział:  „Tak,  Szanowni  Państwo,  tu  też
techniczna rzecz. Po prostu zamiast, tak jak jest w projekcie, macie Państwo art. 1, art.
2, art. 3, oczywiście powinien być §1, §2, §3. Tu paragraf jest właściwym tutaj, właściwą
jednostką redakcyjną.”  

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Czy  do  tego  punktu  jakieś  pytania  ze  strony  Państwa  Radnych?  Nie  widzę.
Dziękuję.”
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6. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi (druk nr 363),

oraz
7. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  utrzymania

czystości i porządku na terenie miasta Płocka (druk nr 364),

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Proponuję połączyć ewentualną dyskusję nad punkami o numerze 6
i  7  -  projekt  uchwały  na  druku  numer  363  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie
szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi oraz druk numer 364 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia  Regulaminu utrzymania czystości  i  porządku na terenie miasta Płocka.  Dwa
punkty zbieżne tematycznie. Tu do jednego z nich będzie również autopoprawka. Proszę
bardzo Panie mecenasie.”

Pan  adwokat  Jarosław  Szumański powiedział:  „Szanowni  Państwo,  tu  też  kwestia
techniczna. Chodzi o uchwałę na druku 363. Tutaj prosiłbym o uwzględnienie - w  §1
mamy treść: w uchwale nr 254 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 i  tutaj
powinien być tytuł tej uchwały, analogicznie dalej zmienionej uchwałą 288 Rady Miasta
Płocka z dnia 30 grudnia 2019 – też powinien tutaj w treści  §1 być tytuł tej uchwały.
Dalej, Szanowni Państwo, w tym §1 ust. 1 mamy zapis: w  §1 ust.1 pkt.13 skreśla się
wyrażenie „i akumulatory” oraz pkt. 14 i 15 - i tutaj proponowałbym taką zmianę, że ten
zapis w ust. 1 by na sformułowaniu „i akumulatory” byłby koniec, natomiast należałoby
dodać punkt 2. w  §1 ust.1 skreśla się pkt 14 i 15, jako po prostu kolejna jednostka
redakcyjna.  I  trzecia  rzecz  -  w  ust.6  mamy,  że  w  §2  pkt.13  otrzymuje  brzmienie,
natomiast  powinno  być:  §2  ust.13  otrzymuje  brzmienie.  To  też  taka  zmiana  czysto
techniczna. Dziękuję bardzo.”   

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo za zgłoszone autopoprawki.  Otwieram dyskusję w tym punkcie. Jako pierwsza
Pani Radna Wioletta Kulpa, proszę.”

Pani  Radna  Wioletta Kulpa powiedziała:  „Dziękuję bardzo.  W kwestii  uchwały,  która
została  przyjęta  28  listopada,  dotyczy  oczywiście  odbioru  nieczystości  od  właścicieli
nieruchomości  niezamieszkałych  i  prowadzących  działalność  gospodarczą.  Wczoraj  na
komisji  skarbu Pani  Dyrektor  Syska mi przedstawiła  informację  i  wierzyłam w to,  że
wszyscy  prowadzący  działalność  gospodarczą,  jak  i  właściciele  nieruchomości
niezamieszkałych są poinformowani o tym, że zmienia się zasada opłaty tak zwanego
podatku śmieciowego  i przechodzą teraz na zwykłe umowy cywilno-prawne, które będą
zawierać ponownie z firmą, która odbiera nieczystości. Niestety, prowadziłam rozmowy z
kilkoma właścicielami różnych sklepów, działalności  gospodarczej,  którą prowadzą, jak
również spółdzielni mieszkaniowych i niestety oni takowych informacji nie otrzymali. Są w
chaosie informacyjnym, ponieważ ta informacja do nich nie dotarła i ja szczerze mówiąc
nie  mogę w sposób jednoznaczny odczytać  takich  informacji  ani  gdzieś na  pierwszej
stronie tytułowej internetowej, ani w mediach lokalnych, bo tu powinien urząd miasta
postarać  się  dotrzeć  z  taką  informacją,  jeśli  rzeczywiście  staramy się  ograniczać  ten
kontakt za pośrednictwem chociażby poczty, czy innych papierowych form, to przenieśmy
się do internetu, przenieśmy się w takim razie do mediów lokalnych za pośrednictwem
właśnie internetu, aby do wszystkich dotarła taka informacja dokładnie z jakim dniem
będą musieli postąpić w taki i w taki sposób, że będą musieli podpisać odrębną umowę
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cywilno-prawną z firmą odbierającą nieczystości. Niestety to jest problem, który dotyka
bardzo  dużej  grupy  osób  w  Płocku  i  chciałabym,  żeby  to  zostało  jasno  i  szybko
wyjaśnione, dla nich zakomunikowane, że takie zasady się zmieniają w bardzo szybkim
czasie. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy
ktoś jeszcze z Państwa Radnych chciałby zabrać głos z tym punkcie? Nie widzę. Zatem
prosilibyśmy ewentualnie o odpowiedź na te pytania, które padły. Pan Dyrektor wskazuje
na  Panią  Dyrektor…  Pan  Prezydent  wskazuje  na  Panią  Dyrektor.  Proszę  bardzo,  Pani
Dyrektor. Czy najpierw Pan Prezydent? Prosimy Pani Dyrektor.”

Pani  Maja  Syska-Żelechowska Dyrektor  Wydziału  Kształtowania  Środowiska
powiedziała:  „Zgodnie  z  uchwałą,  którą  Państwo Radni  przyjęli  28  listopada  na  sesji
listopadowej, gdzie wyłączono nieruchomości niezamieszkałe, wyłączenie nieruchomości
niezamieszkałych z systemu miejskiego datowane jest na dzień 1 lipca tego roku, czyli ta
uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca. Niemniej jednak tutaj nie mogę się zgodzić z
Panią  Radną,  jeżeli  Pan  Prezydent  powie,  odnośnie  informacji,  która  znajduje  się  na
stronie naszej  www.plock.eu począwszy od dnia 6 lutego i tam szczegółowe są właśnie
dane  na  ten  temat,  że  zmienia  się  ten  system,  jeżeli  chodzi  o  nieruchomości
niezamieszkałe. A to o czym wczoraj mówiłam na komisji, że przesłane zostały przez
Wydział Skarbu i Budżetu zawiadomienia do przedsiębiorców o tym, że z dniem 1 lutego
wprowadzono  obowiązek  zbierania  odpadów  komunalnych  wyłącznie  w  sposób
segregowany i ustalono nowe stawki opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, to w
treści tych zawiadomień – nawet mam tu taką przed sobą… takie zawiadomienie, które
trafiło do Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, jest datowane na
24 stycznia 2020 i tu również jest odniesienie do uchwały o wyłączeniu nieruchomości
niezamieszkałych z systemu, że począwszy od 1 lipca 2020 nie będą odbierane odpady w
ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wobec czego należy
zawrzeć stosowne umowy z  podmiotem odbierającym odpady komunalne,  czyli  jakby
wrócić do sytuacji sprzed lipca 2015, gdzie nieruchomości niezamieszkałe, a mianowicie
wszyscy  przedsiębiorcy,  zawierali  umowy  cywilno-prawne  z  firmami  odbierającymi
odpady. I ja mam taką wiedzę. Rzeczywiście mój wydział nie wysyłał tych zawiadomień,
bo wiąże się to z kwestią składanych deklaracji, które wpływają do Wydziału Skarbu i
Budżetu,  ale  mam taką  wiedzę,  że  takie  zawiadomienia  w  styczniu  zostały  wysłane.
Dziękuję bardzo.”    

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, Szanowni Państwo, w tym punkcie? Pan
Prezydent  chciałby?  Bo  widzę,  że  jest  cały  czas  wciśnięte.  Dobrze,  nie  widzę  więcej
zgłoszeń w dyskusji nad tymi dwoma projektami uchwał.” 

8. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Płocku  projektu  pn.  „Współpraca  międzysektorowa  na  rzecz  aktywnej
integracji  mieszkańców Miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego
2014-2020,  Oś  Priorytetowa  IX  Wspieranie  włączenia  społecznego  i
walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (druk nr 365),

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy,
Szanowni Państwo, do kolejnego punktu. Punkt ósmy – projekt uchwały na druku nr 365
w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
projektu pn.  „Współpraca międzysektorowa na rzecz  aktywnej  integracji  mieszkańców
Miasta  Płocka”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego
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Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka
z  ubóstwem,  Działanie  9.1  Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  wykluczonych  i
przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu,  druk  numer  365.  Ponownie  Pani  Radna
Wioletta Kulpa. Proszę.”

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Dziękuję  bardzo.  Znaczy  pozostanę  przy
swoim stanowisku Pani Dyrektor. Pani ma swoje, ja mam swoje. Trudno, żeby mi ludzie z
którymi rozmawiam, właściciele, którzy prowadzą działalność gospodarczą utrzymywali,
że kłamią. Jestem im w stanie uwierzyć tym bardziej, że to nie był jeden jednostkowy
przypadek,  ale  wiele  takich  przypadków.  I,  Pani  Dyrektor,  Państwo  wychodzicie  z
założenia,  że  każda  osoba,  która  mieszka  w  Płocku,  albo  prowadzi  działalność
gospodarczą, śledzi stronę internetową tylko urzędu miasta i zastanawia się co się tam
zmieniło. To my powinniśmy być otwarci z jak najszerszą komunikacją i jak najszerzej po
to,  żeby ta  informacja  powszechnie  została  przedstawiona.  Ja  szczerze  mówiąc,  jeśli
Państwo  cały  czas  zostaniecie  przy  swoim  stanowisku  i  stwierdzicie,  że  zrobiliście
wszystko  i  dopełniliście  wszelkich  starań,  żeby  ta  informacja  została  jak  najszerzej
upubliczniona, to będę bardzo to obserwowała i będę skrupulatnie Państwa wypytywała
jak wygląda to od 1 lipca 2020, ile takich zgłoszeń wpłynęło, ile takich umów zostało
podpisanych,  czy  Państwo  przez  pomyłkę  nie  otrzymujecie  nadal  podatku  od  osób
prowadzących działalność gospodarczą, którzy byli w pełni niewiedzy i nie wiedzieli, że
mają zawierać takie umowy cywilno-prawne. To jest jedna kwestia. Druga. Wydaje mi
się, że na tym etapie Państwo jesteście też zobowiązani, aby na tej sesji przedstawić
również,  czy  też  uspokoić,  prosiłabym bardziej  w  takim  trybie,  bo  również  do  mnie
docierają takie niepokojące sygnały, bo wszyscy wiemy doskonale o tym, że nie będzie
nowej  firmy, który  będzie  odbierała  od nas  odpady w czterech sektorach,  nie  będzie
rozstrzygniętego przetargu na okres trzech lat z dniem 1 lipca 2020, ponieważ przetargi
wszystkie zostały przez Państwa unieważnione i nie zdążycie wdrożyć tego w życie przez
upływem  30  czerwca  tego  roku,  kiedy  mija  ta  trzyletnia  umowa,  którą  zawarliście
Państwo  w  czterech  sektorach  z  firmą  SUEZ.  W  związku  z  tym  też  oczekiwałabym
podczas  dzisiejszej  sesji  takiej  informacji  uspokajającej  zarówno wszystkie  wspólnoty
mieszkaniowe,  przede  wszystkim  zabudowy  wielorodzinne,  wszystkie  spółdzielnie
mieszkaniowe,  że  nie  mają  się  czego  obawiać,  bo  Państwo  będziecie  oczywiście
posiłkować się zapisami ustawy i będziecie kontynuować umowę z odbiorcą śmieci, który
jest aktualnie wybrany w przetargu trzy lata wstecz, natomiast procedura przetargowa,
tak jak mi Pani Dyrektor wczoraj mówiła, no może być rozstrzygnięta 1 sierpnia i wtedy
ewentualnie  będzie  nowa  firma,  która  będzie  odbierała  te  nieczystości.  Ja  zebrałam
również informacje i wczoraj to zgłosiłam, ale oczywiście Pani Dyrektor mówi o cały czas
podwyższaniu  kosztów,  bo  siłą  rzeczy  Państwo ustaliliście  pewną  kwotę  w przetargu,
która oczywiście przez firmy, które złożyły oferty przekracza, nie pamiętam, 3-5 taka była
rozpiętość, 3-5 milionów w różnych sektorach, więc rzeczywiście ta rozpiętość jest bardzo
duża. I oczywiście nie chodzi mi o to, żeby znacznie teraz z naszej strony jeszcze żyłować
warunki, jeśli chodzi o miasto i chcielibyśmy dodatkowe formy, ale niestety to zgłaszają
wielokrotnie mi mieszkańcy, szczególnie w zabudowie jednorodzinnej i nie powinna Pani
w ogóle mówić, Pani Dyrektor, takiego zdania podczas wczorajszej komisji skarbu, już nie
chciałam nawiązywać do tego wczoraj, ale to były niestosowne, że na zasadzie takiej, że
mieszkańcy  domków  jednorodzinnych  mają  worki  a  w  wielorodzinnych  nie  ma.  Tak
ustaliliście  Państwo  zasady  i  trudno  teraz  mieć  pretensje  do  właścicieli  domków
jednorodzinnych, czy do zabudowy wielorodzinnej, że otrzymują worki a w zabudowie
wielorodzinnej nie otrzymują worków. Natomiast co innego chcę powiedzieć. Chodzi o
plastik. Naprawdę ta ilość worków, czyli jeden worek na gospodarstwo domowe, jest po
prostu zbyt małą ilością i dlatego prosiłam o to i to jest wyrażenie nie moje, nie moje
zdanie, tylko wyrażam opinię szeregu mieszkańców, którzy zwracają uwagę, że ten jeden
worek jest zbyt małą ilością i prosili o to, żeby była przynajmniej ilość dwóch worków na
jedno gospodarstwo domowe lub taka ilość worków, która jest przez nich przekazywana.
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Czyli, jeśli oddają, nie wiem, dwa, trzy worki plastiku co dwa tygodnie, to żeby taka ilość
zwrotnie  została  im przekazywana.  Ja rozumiem, że Pani  Dyrektor  wczoraj  mówiła  o
wyższych kosztach i Państwo planujecie pewne ograniczenie w zakresie odbioru chociażby
długości  okresu,  tak  jak  mówimy  o  sprzęcie  elektronicznym,  bateriach,  czy
akumulatorach,  że  będzie  inny  system,  inaczej  będzie  Państwo  ustalać  to  z  firmą
odbierającą nieczystości po to, żeby między innymi obniżyć koszty dla miasta, to w takim
razie  może  spróbujmy  gdzieś  wynegocjować  jeszcze  te  warunki,  żeby  to  był  jakiś
dodatkowy atut dla mieszkańców, którzy nam to zgłaszają jako radnym również. Tak że
proszę to o rozważenie. Dziękuję.”

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

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Zacznę od pierwszej
sprawy, czyli od kwestii informacji. Każdy przedsiębiorca – nie wiem, czy Pani Radna to
zrozumiała, czy nie, ale wydaje mi się, że Pani Dyrektor odpowiedziała dosyć wyraźnie –
każdy  przedsiębiorca,  który  w  systemie  funkcjonował  do  tej  pory  i  składał  miastu
deklaracje i miasto odbierało od niego śmieci dostał informację pisemnie i ja mam przed
sobą przykładową taką informację,  gdzie  w tej  informacji,  w tym zawiadomieniu jest
także  wytłuszczone,  że  od 1  lipca  2020 roku nie  będą  odbierane  odpady  w  ramach
miejskiego  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  wobec  czego  należy
zawrzeć stosowne umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Jak rozumiem
taką informację – mam nadzieję, że Pani Radna też już w tej chwili to wie – otrzymał
każdy  przedsiębiorca,  który  do  tej  pory  miał,  funkcjonował  w  naszym  systemie,  w
ewidencji,  składał  deklaracje,  płacił  i  były  od  niego  odbierane  śmieci,  otrzymał  ten
przedsiębiorca każdy informację, że ten system w takiej formie działa tylko do dnia 1
lipca, a od 1 lipca musi sam zawrzeć już umowę z wybranym przez siebie podmiotem
gospodarczym. To w kwestii informacji. Oprócz tego ta informacja jest także na stronach.
Także  media  ją  podawały.  Zakładam,  że  każdy  kto  prowadzi  działalność  gospodarczą
czyta pisma, które otrzymuje z urzędu, czyta je ze zrozumieniem i w tym momencie ma
tę wiedzę. Jeśli  nie to, tak jak powiedziałem, pozostaje strona internetowa albo inna
jeszcze  komunikacja.  Natomiast  zakładam,  że  ta,  która  się  odbyła,  już  była  w
zdecydowanej  większości,  nie  powiem, że w stu procentach,  bo może okazać się,  że
gdzieś na poczcie zaginęło pismo, ale jednak dotarła do tych wszystkich, którzy mieli
złożone deklaracje i rozliczali się z miastem jako przedsiębiorcy z odbierania odpadów
komunalnych. W przypadku natomiast tej kwestii,  którą Pani Radna poruszyła, bo jak
rozumiem rzeczywiście i Pani Dyrektor uspokaja Panią Radną, i ja również mogę uspokoić
Panią  Radną,  ale  także  mieszkańców,  oczywiście  w  sytuacji  w  której  nie
rozstrzygnęlibyśmy przetargu i nie podpisali umowy zgodnie z prawem możemy postąpić,
tak  jak  to  Pani  Radna  powiedziała,  zapewniając  mieszkańcom  odbiór  odpadów
komunalnych i to zarówno w domkach jednorodzinnych, jak i w blokach. Nie wiem, i to
jest Pani zdanie, że coś Pani Dyrektor powinna powiedzieć na komisji bądź nie – mnie na
komisji nie było. Zakładam, że Pani Dyrektor przede wszystkim powiedziała prawdę. Jeśli
powiedziała prawdę, to w tym momencie wszystko jest w porządku. Dlatego chciałbym
też podkreślić, że - Pani Radna powiedziała, że takie ustaliście zasady – przypominam, że
w kontekście zasad to zawsze są uchwały rady miasta i w tym momencie to rada miasta
takie zasady uchwala, już uchwaliła i akurat na etapie uchwalania tych zasad wówczas nie
było tego rodzaju postulatów. Ale nawet jeśli by były, to trzeba mieć jednak świadomość
kosztów tych pomysłów i postulatów, które są zgłaszane, bo to jest tak, że ktoś te koszty
musi ponieść. W takiej sytuacji, jeśli chodzi o system, który powinien się bilansować, to
rzeczywiście  ktoś  dodatkowe  koszty  z  tego  tytułu  powinien  ponieść,  czyli  pewnie
rozłożone  powinny  zostać  one  na  wszystkich  tych,  którzy  zbierane  mają  odpady
komunalne,  wszystkich  mieszkańców  Płocka.  To  jest  oczywiście  dyskusyjne,  ale
prawdziwe. I w tym momencie to tyle, jeśli chodzi o tę uwagę o ilości worków. Czy to jest
dobrze, że jedni mają, otrzymują worki, bo mieszkają w zabudowie jednorodzinnej, w
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wielorodzinnej nie otrzymują, ale z drugiej strony Pani Radna mówi: ale najlepiej jak by
otrzymywali dwa, to ja już w końcu naprawdę zaczynam się gubić. Ustaliliśmy pewne
zasady.  Jestem przekonany,  że  -  w  kontekście  także  Państwa  Radnych  –  podjęliście
Państwo dobrą decyzję, teraz czekamy na rozstrzygnięcie przetargu i mam nadzieję, że
oby  w  jak  największym  stopniu  ten  system  po  rozstrzygniętym  przetargu  się
bilansował, bo i tak cena, czy koszty utylizacji odpadów są bardzo wysokie, a jeszcze raz
powtórzę  –  w  najmniejszym  stopniu  zależą  one  od  samorządu.  Samorząd  w  tym
momencie pełni rolę operatora tego systemu, czyli z jednej strony musi pobrać opłaty,
znaleźć kogoś kto będzie wywoził i zapłacić za to. Natomiast absolutnie nic poza tym nie
powinien robić, czyli powinien być operatorem całego systemu, który niestety z różnych
przyczyn jest bardzo kosztowny. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. Pozwolę sobie też dwa słowa w tym temacie. Szanowni Państwo, na ostatniej
Komisji Gospodarki Komunalnej omawialiśmy również tematykę odpadów komunalnych.
Miałem wówczas bardzo dużo pytań i trochę wątpliwości w szczególności w kontekście
przebiegu dotychczasowego przetargu na zagospodarowanie odpadami. W sytuacji, gdy
mamy jedną ofertę, budzi to pewne wątpliwości  co do kwestii  chociażby finansowych
rozstrzygnięcia  tego  przetargu.  No  ale  wiemy,  że  są  jakieś  tam działania  korygujące
wprowadzone. Jest unieważniony pierwszy przetarg, są kontynuowane drugie. Nie mam
zamiaru teraz powtarzać tych pytań i wystąpień, które trzy dni temu na komisji na tej
auli  zadawałem.  Natomiast  w  świetle  tej  dyskusji,  ale  też  sygnałów,  które  do  mnie
napływają, ja powiem szczerze, że pewne wątpliwości, Szanowni Państwo, mam co do
sprawności  funkcjonowania  tego  systemu  na  nieruchomościach,  gdzie  będą  lokale
mieszane, czyli  zarówno zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Powiem szczerze, że tutaj
obawiam się, że możemy mieć pewien chaos. I stąd jedno pytanie dzisiaj tylko zadam –
czy,  kto  i  kiedy  będzie  w  imieniu  urzędu  miasta  kontrował  te  podmioty  na
nieruchomościach  o  mieszanym  stanie,  czyli  zamieszane  i  niezamieszkane.  Kiedy
planujemy taką akcję i kto ją będzie przeprowadzał? Bo tylko w taki sposób będziemy w
stanie  zweryfikować  i  ewentualnie  –  w  cudzysłowie  -  mobilizować  podmioty
niewywiązujące się z obowiązujących przepisów prawa? Kiedy to nastąpi i kto będzie to
robił bardzo bym prosił o taką odpowiedź. Pan Prezydent, proszę bardzo.”        

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Będzie to robił urząd
miasta niezwłocznie po wejściu w życie systemu.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale fizycznie,
Panie Prezydencie, straż miejska czy ktoś...”

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Straż miejska.”

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

Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Odpowiadając na
pytanie Pana Przewodniczącego – takie kontrole będą prowadzili oczywiście pracownicy
urzędu miasta w imieniu prezydenta, bo rzeczywiście w momencie, kiedy mamy obszar
wyłączony, niezamieszkały jest obowiązek zawarcia umów cywilno-prawnych i my takie
kontrole będziemy prowadzili. Jeżeli chodzi o te obszary, które są zamieszkałe również w
naszym  przetargu  będzie  wpisany  obowiązek  jakby  kontrolowania  w  jaki  sposób  są
prowadzone…  w  jaki  sposób  jest  prowadzona  segregacja  śmieci  przez  mieszkańców
Płocka, bo pamiętamy o tym, że mamy stawkę podstawową właśnie sześć złotych, ale
jest  również  ta  stawka  dodatkowa,  która  w  przypadku  braku  segregacji  może  być
nałożona.” 
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja największe
obawy  mam  o  te  mieszane,  Panie  Prezydencie,  czyli  zamieszkałe  od  powiedzmy
pierwszego piętra wzwyż a parter usługi. I tu jest, według mnie, jakieś pole do konfliktów
i być może niezgodnych z prawem działań.”

Pan  Piotr  Dyśkiewicz Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka powiedział:  „Jeżeli  to  jest
teren spółdzielni to rzeczywiście musi w sposób jakiś tutaj organizacyjny podejść do tego
spółdzielnia, innego wyjścia nie ma.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Rozumiem, że
będą kontrole.”

Pan  Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Dotyka to, ten
problem dotyka całego kraju, nie tylko Płocka.”
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Podobno, jeżeli
Pan Prezydent nie mówi do mikrofonu słabo to słychać.”

Pan  Piotr  Dyśkiewicz Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Jest  wiele
samorządów, które rzeczywiście idą właśnie w tym kierunku, że z systemu wyłączają
tereny niezamieszkałe, więc nie jesteśmy tutaj jedyni i nie jesteśmy pionierami, jeżeli
chodzi o takie rozwiązanie.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Na pewno  te  pierwsze  tygodnie  będą  wymagały  większych  jakichś  kontroli  i
nakładów pracy ze strony urzędu. Nie widzę więcej zgłoszeń, Szanowni Państwo, w tych
punktach, przechodzimy zatem do kolejnego punktu.(...)” 

9. zmiany  uchwały  nr  487/XXIX/2012  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27
listopada  2012  r.  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 368),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 368.

10.nadania  pośmiertnie  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Pani  Elżbiecie
Podwójci-Wiecheckiej (druk nr 356),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 356.

11.nadania  pośmiertnie  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Hubertowi
Chiczewskiemu (druk nr 357),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 357.

12.rozpatrzenia petycji pod nazwą „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” (druk
nr 358),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 358.

13.rozpatrzenia  skargi  z  dnia  25  listopada  2019 r.  na  Prezydenta  Miasta
Płocka (druk nr 359),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 359.
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14.określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli
nieruchomości,  którzy  nie  są  obowiązani  do  ponoszenia  opłat  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  rzecz  gminy  za  usługi  w
zakresie odbierana odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za
opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości
ciekłych (druk nr 369).

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 369.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „(…)
Przechodzimy do etapu II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.
Jak rozumiem wniosku żadnego do Komisji Uchwał i Wniosków nie ma, nie wpłynął żaden
wniosek,  więc  będę  poddawał  pod  głosowanie  kolejne  projekty  uchwał  odczytując
tradycyjnie tylko i wyłącznie, jeśli Państwo pozwolicie, numery druków.”  

II  etap  –  głosowanie  nad  zgłoszonymi  wnioskami  i  projektami
uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach: 

1. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy-Miasto  Płock  na  lata
2020-2047 (druk nr 366),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 366 (z
autopoprawką).                     
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 348/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy-Miasto  Płock na  lata  2020-2047
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

2. zmieniająca  Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  rok  2020  (druk  nr
367),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 367 (z
autopoprawką).                     
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymujące – 7 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  349/XX/2020  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28  maja  2020  roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.

3. nadania nazwy ulicy (druk nr 360),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 360 (z
autopoprawką).                    
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 350/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
nadania nazwy ulicy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

4. nadania nazwy ulicy (druk nr 361),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 361 (z
autopoprawką).                    
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 351/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
nadania nazwy ulicy stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

5. wydzierżawienia  w  trybie  bezprzetargowym  części  nieruchomości
gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy-Miasto  Płock,  oznaczonej  nr
ewidencyjnym  działki  109,  położonej  w  Płocku  przy  ul.  Nałkowskiej
(obręb 4) (druk nr 362),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 362 (z
autopoprawką).                     
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 352/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
wydzierżawienia  w  trybie  bezprzetargowym  części  nieruchomości  gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 109,
położonej w Płocku przy ul.  Nałkowskiej (obręb 4)  stanowi  załącznik nr 11  do
niniejszego protokołu.

6. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi (druk nr 363),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 363 (z
autopoprawką).                    
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 353/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i
zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu.

21



7. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Płocka (druk nr 364),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 364.
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 354/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i
porządku  na  terenie  miasta  Płocka  stanowi  załącznik  nr  13  do  niniejszego
protokołu.

8. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Płocku  projektu  pn.  „Współpraca  międzysektorowa  na  rzecz  aktywnej
integracji  mieszkańców Miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego
2014-2020,  Oś  Priorytetowa  IX  Wspieranie  włączenia  społecznego  i
walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (druk nr 365),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 365.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 355/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia  do  realizacji  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Płocku
projektu  pn.  „Współpraca  międzysektorowa  na  rzecz  aktywnej  integracji
mieszkańców Miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  IX
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

9. zmiany  uchwały  nr  487/XXIX/2012  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27
listopada  2012  r.  w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 368),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 368.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 356/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w
sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

10.nadania  pośmiertnie  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Pani  Elżbiecie
Podwójci-Wiecheckiej (druk nr 356),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 356.
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Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 357/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
nadania  pośmiertnie  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Pani  Elżbiecie  Podwójci-
Wiecheckiej stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

11.nadania  pośmiertnie  medalu  „Zasłużony  dla  Płocka”  Panu  Hubertowi
Chiczewskiemu (druk nr 357),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 357.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 358/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
nadania pośmiertnie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Hubertowi Chiczewskiemu
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

12.rozpatrzenia petycji pod nazwą „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” (druk
nr 358),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 358.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 359/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
rozpatrzenia petycji pod nazwą „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” stanowi załącznik
nr 18 do niniejszego protokołu.

13.rozpatrzenia  skargi  z  dnia  25  listopada  2019 r.  na  Prezydenta  Miasta
Płocka (druk nr 359),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku  nr 359.
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 6 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 360/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi z dnia 25 listopada 2019 r. na Prezydenta Miasta Płocka stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

14.określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli
nieruchomości,  którzy  nie  są  obowiązani  do  ponoszenia  opłat  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  rzecz  gminy  za  usługi  w
zakresie odbierana odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za
opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości
ciekłych (druk nr 369).
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 369.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
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wstrzymujące – 10 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 361/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierana odpadów komunalnych oraz górnych
stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości
ciekłych stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „(…)
Dobrnęliśmy do końca etapu II w punkcie piątym.”

Ad pkt 6

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Przed nami
punkt szósty:  Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.  Proszę
bardzo Panie Prezydencie.

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka poinformował, że:
• odbywał  cykliczne  narady  dotyczące  przeciwdziałania  COVID-19 w  związku  z

wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w
kraju  i  kolejnych  działań  rządu  wprowadzających  albo  znoszących  pewne
ograniczenia  na  które  miasto  musiało  reagować,  czy  odpowiadać  (wspólnie  z
Zastępcami Prezydenta Miasta Płocka, Sekretarzem Miasta Płocka i Skarbnikiem
Miasta Płocka),

• wziął udział w uroczystościach z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja (z Panem Romanem Siemiątkowski Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka), 

• wraz z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka w
imieniu  społeczności  Płocka  oddał  hołd  poległym i  pomordowanym podczas  II
wojny  światowej  (Prezydent  Miasta  przy  poświęconej  im  tablicy  przy
Stanisławówce,  a  Zastępca  Prezydenta  przy  Płycie  Nieznanego  Żołnierza)  w
związku z obchodami Narodowego Dnia Zwycięstwa oraz zakończenia II  wojny
światowej,     

• z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka spotkał
się z dyrektorami szkół podstawowych celem omówienia zakresu podejmowanych
działań w związku z powrotem do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z
klas  I-III,  stopniowego  wznowienia  pracy  szkół  i  placówek  oświatowych,
omówienia  regulacji  prawnych w tym zakresie  oraz  szczegółowych  wytycznych
sanitarnych,  które  pomogą  w  bezpieczny  sposób  zorganizować  prace
wymienionych placówek,

• z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka brał udział
w spotkaniu z dyrektorami żłobków i przedszkoli w związku z otwarciem placówek
przy uwzględnieniu wymogów głównego inspektora sanitarnego,

• brał  udział  spotkaniu  podczas  którego  na  ulicy  Kolejowej  wraz  z  Marszałkiem
Województwa  Mazowieckiego  Adamem  Struzikiem  nie  tylko  podsumowali  tę
inwestycję, ale także złożyli  życzenia wszystkim samorządowcom z okazji  Dnia
Samorządowca; 

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• w imieniu  Prezydenta  Miasta  oraz  społeczności  Płocka  z  okazji  157.  rocznicy

stracenia generała Zygmunta Padlewskiego oddał hołd i złożył kwiaty w miejscu
pamięci generała oraz powstańców styczniowych, 

• wziął udział w spotkaniu z dyrektorami szkół i kierownikami internatów w sprawie
zakwaterowania  uczniów  na  czas  ich  konsultacji  w  szkołach  podstawowych  i
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ponadpodstawowych, a także matur i egzaminów ósmoklasity; 
Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 

• uczestniczył  w  spotkaniach  dotyczących  rozbudowy  miejskiego  systemu
monitoringu jakości powietrza,

• brał  udział  w  spotkaniu,  którego  celem  była  optymalizacja  kosztów  odbioru
odpadów na najbliższe trzy lata,

• brał udział spotkaniach w sprawie polityki mieszkaniowej miasta,
• podpisywał akty notarialne;

Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• brał  udział  w  dialogu  konkurencyjnym dotyczącym modernizacji  energetycznej

kolejnych budynków użyteczności publicznej (telekonferencja), 
• brał udział w radach koordynacyjnych w zakresie budowy stadionu. 

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

Ad pkt 7

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do  kolejnego  punktu:  Sprawozdanie  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Płocka  z  pracy
między sesjami. Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, że:

• podpisywał dokumenty po poprzedniej sesji Rady Miasta Płocka,
• 4 maja 2020 roku uczestniczył w Sali Sejmowej w spotkaniu dotyczący Zespołu

Krajobrazowego Jaru Rosica, 
• uczestniczył w pracach komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka,
• złożył kilka interpelacji między sesjami,    
• przygotowywał dzisiejszą sesję Rady Miasta Płocka.

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

Ad pkt 8

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kolejny punkt
przed nami. Punkt ósmy: Sprawy różne. Pan Prezydent, proszę bardzo.”

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo,
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 chciałbym poinformować o wniesieniu udziałów (akcji) do następujących spółek
prawa handlowego. Komunikacja Miejska Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W
wykonaniu zarządzenia nr 1435/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie wniesienia do spółki Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku
wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności czterech sztuk autobusów Solaris
Urbino będących własnością Gminy-Miasto Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału
zakładowego uchwałą nr 6/ZW/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z
dnia  30  kwietnia  2020  roku  dokonano  podwyższenia  kapitału  zakładowego  o  kwotę
5.150.500 złotych poprzez ustanowienie 10.301 nowych i równych udziałów o wartości
nominalnej  500  złotych  każdy,  objętych  przez  wspólnika  spółki  Gminę  Miasto  Płock.
Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładami niepieniężnymi
(aportami) w postaci prawa własności czterech sztuk autobusów Solaris Urbino o długości

25



11,5, 12,5 m, klasa MAXI, dwie sztuki, oraz 17,5, 18,75 m, klasa MEGA, dwie sztuki wraz
z  narzędziami  specjalistycznymi  i  przyrządami  kontrolno-pomiarowymi  i  programami
niezbędnymi do wykonywania prac obsługowo-naprawczych zespołu autobusów będących
własnością  Gminy  Miasto  Płock.  I  tutaj  jeszcze,  ponieważ  pytanie  zadał  Pan  Radny
Seweryniak,  a  ono  – tak  jak  powiedziałem – odnosiło  się  do spraw różnych,  nie  do
uchwały  budżetowej,  w  przypadku  ulicy  Ziołowej  w  tej  chwili  ta  inwestycja  jest  w
Wydziale Zamówień Publicznych i w czerwcu będzie ogłoszony przetarg na to zadanie.
Przypominam  –  zadanie  jest  dwuletnie.  Tak  że  na  początku  czerwca  powinno  być
ogłoszone postępowanie przetargowe. W kontekście chodnika wielokrotnie mówiliśmy, ten
chodnik jest do realizacji przez, Szanowni Państwo, inwestora, który buduje tam bloki.
Zgodnie z informacjami od Wiceprezydenta Terebusa inwestor ma wykonać ten chodnik
po zakończeniu oczywiście inwestycji. Korzystamy tutaj z art.16 ustawy, który pozwala
nam na tego rodzaju rozwiązania. Proszę zwrócić uwagę, że analogiczna sytuacja ma
miejsce oczywiście także w wielu miejscach w Płocku, ale ostatnio ma miejsce przy ulicy
Kutrzeby. Tam inwestor realizujący inwestycje w postaci bloków na osiedlu Podolszyce,
tuż przy sklepie Agata, realizuje - można powiedzieć w cudzysłowie troszeczkę - taki
brakujący kawałek drogi, który będzie uzupełniał układ komunikacyjny. Czyni to na swój
koszt w ramach realizowanej inwestycji. Dzięki temu my jako miasto nie musimy ponosić
dodatkowych kosztów, a mieszkańcy będą cieszyli się drogą, która ułatwi im komunikację
w tym obszarze. Tego rodzaju możliwości jakie posiadamy staramy się wykorzystywać
współpracując z inwestorami, którzy z jednej strony – co ważne – inwestują w Płocku, ale
z drugiej strony inwestując mają wpływ na układ komunikacyjny, więc także chcemy,
żeby uczestniczyli,  partycypowali w kosztach tego układu komunikacyjnego w naszym
mieście. Dziękuję bardzo.”   
   
Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Pani  Radna  Małgorzata  Ogrodnik,  proszę.  To  będzie  przekaz  zdalny,  więc
poczekamy pewnie chwilkę.”

Pani Radna Małgorzata Ogrodnik powiedziała: „Panie Prezydencie, ja mam pytanie od
mieszkańców.  Składałam interpelację.  Chodzi  mi  o  przejście  dla  pieszych,  to  jest  na
wysokości  McDonalda,  ulica  Piłsudskiego.  Panie  Prezydencie  chciałabym  się  spytać.
Składałam interpelację również z podpisami mieszkańców ulicy. Chodzi o wysokość tutaj
na ulicy Piłsudskiego,  za McDonaldem. Jest  to to przejście dla  pieszych,  gdzie często
dochodzi do potrąceń, kolizji.  I wiem z tego co otrzymałam tutaj informacje od Pana
dyrektora wydziału transportu publicznego, że będą takie rozmowy poczynione w lutym z
policją i chciałabym się dowiedzieć jakie są rezultaty i co dalej będzie z tym przejściem
dla pieszych. Jak jesteśmy w temacie już tutaj przejść dla pieszych również chciałabym
spytać na jakim etapie jest sygnalizacja świetlna – razem z Panią Darią Domosławską
składałyśmy  interpelację  –  ulica  Kazimierza  Wielkiego  34.  Miało  to  być  też  tutaj
rozpatrzone przez Pana Dyrektora - Pana Jacka Ambroziaka. Tutaj również chciałabym
zadać pytanie jako przewodnicząca rady osiedla Skarpa, bo Pan Dyrektor wystosował do
nas tutaj pismo w sprawie zaopiniowania wprowadzenia tutaj autokarów na wysokości
ulicy Na Skarpie i Jasnej. Ja bym chciała się dowiedzieć i chciałabym na piśmie otrzymać,
czy Pan Dyrektor był na wizji lokalnej. Chciałabym się dowiedzieć jak on sobie wyobraża
puszczenie  autokarów na ulicę  Na Skarpie,  jak  również  na ulicy  na  Jasnej.  I  jest  to
odcinek ulicy Na Skarpie, która nie została wyremontowana i teraz już na dzień dzisiejszy
ruch  odbywa  się  jednokierunkowy.  Czy  wyobraża  sobie  zrobienie  tam  zatoczek
autobusowych? I  chciałabym to uzyskać – te  informacje – na piśmie.  Jak również w
dalszym ciągu przypominam się sprzed dwóch lat – próg zwalniający ulica Na Skarpie
20, na jakim etapie jest poczyniony tutaj projekt i kiedy mieszkańcy, bo mieszkańcy cały
czas tutaj to rady osiedla, otrzymuję telefony, zapytania, czy mogą liczyć na tego typu
inwestycje  na  jezdni.  I  również,  Panie  Prezydencie,  mam  takie  zapytanie  jeszcze
wynikające tutaj, czy odcinek ulicy Na Skarpie, końcówka, może liczyć na remont, bo
niestety jest to odcinek gdzie niestety jest w fatalnym stanie. Moja ostatnia tutaj prośba,
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bo również zgłaszała interpelację w sprawie krótkiego fragmentu znajdującego się przy
parku Abisynia a Domem Technika. Otrzymałam odpowiedź - ja wiem, że w poprzednich
kadencjach  Pani  Radna  Smardzewska  również  pisała  interpelacje  -  otrzymałam
odpowiedź, że teren ten należy do wojewody. Państwo wystosowaliście w roku 2017, że
chcielibyście nawet w formie użyczenia otrzymać taką zgodę od wojewody. Do tej pory
wiem nie otrzymaliście odpowiedzi. I zwracam się z prośbą, czy możemy… (nieczytelne
nagranie – problemy techniczne z dźwiękiem) Jest to kawałek chodnika, ale jest w tak
fatalnym stanie,  a  park  Abisynia  częściowo, znaczy  praktycznie  jest  w remontowany,
chodniki, tutaj teren koło Domu Technika jest w pięknym stanie a niestety ten chodnik
jest w fatalnym stanie i mieszkańcy bardzo prosili mnie o interwencję.”       

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo.  Przy  okazji  prośba do Panów z obsługi  technicznej  –  spróbujmy upewnić  się
przynajmniej przed następną sesją, dlaczego niektóre połączenia są tak fatalnej jakości.
Pan Radny Tomasz Kominek, proszę bardzo, Pan sekretarz.”

Pan Radny  Tomasz Kominek powiedział:  „Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Na
pozór sprawa może wydawać się bardzo błaha, natomiast problem jest bardzo poważny,
który wraca jak bumerang w okresie wiosenno-letnim. Mam na uwadze tutaj szczególnie
kwiecień i maj. Dla tych, którzy nie wierzą, że jest to bardzo poważny problem proponuję
wejść na mojego Facebooka i zobaczyć wczorajsze zdjęcia z osiedla jednego na lewym
brzegu Wisły. Po raz kolejny to zielone robactwo zaatakowało nasze osiedle po prostu w
takim wymiarze, że nie można było wyjść na zewnątrz. Ludzie przejeżdżając przez stary
most myśleli że to jest dym z kominów, który unosi się w tym czasie. Naprawdę powiem
szczerze, że z roku na rok coraz gorzej wygląda sytuacja z tymi robalami okrutnymi.
Mam na myśli tu oczywiście jętki i ochotki. Mam przecież też, Szanowni Państwo, pełną
świadomość tego, że nie mamy wpływu na populację kormorana, nie mamy też wpływu
na to ile jest tego mułu osadzonego na dnie Wisły, bo to nie są zadania samorządu, ale
proszę  Was,  naprawdę,  żebyśmy  zastanowili  się,  patrząc  na  Pana  Prezydenta  Piotr
Dyśkiewicza, czy nie moglibyśmy zainstalować kilka budek, czy też wieży dla jerzyka
zwyczajnego. To taki ptak, który określany jest jako jedyny, który może sobie poradzić z
populacją  tego  robala  po  prostu.  Mówię  Wam szczerze,  że  poczytajcie  sobie  media,
zobaczcie sobie Facebooka mojego, to co się wczoraj działo na osiedlu to naprawdę 37 lat
mieszkam nad Wisłą, ale jeszcze czegoś takiego nie przeżyłem, tak. Już nie wspomnę o
tym, że później smród, który unosi się z tego jak już padną po kilkunastu godzinach te
jętki nad Wisłą jest po prostu tragiczny. Ale naprawdę wczoraj nie można było wjechać na
osiedle, bo nie można było oddychać. Ja wyszedłem przed dom, po prostu nie mogłem
oddychać. Dużo osób wysyłało mi zdjęcia. Jest to po prostu niesamowita historia. Dlatego
mówię – sprawa na pozór wydaje się bardzo błaha, ale powiem szczerze jeszcze raz - taki
dzień jak wczoraj to się nie wydarzył od 37 lat. I podobno jedynym rozwiązaniem, które
my możemy wziąć na siebie jako samorząd, a będziemy mieli za chwilę piękny park, to
jest instalacja tych wieży, czy budek dla tego jerzyka zwyczajnego, czyli ptaka, który jako
jedyny może sobie z tym robactwem poradzić. Proszę tu o zrozumienie i interwencję.
Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Potwierdzam,
Panie Sekretarzu, miałem wczoraj wątpliwą przyjemność biegać po wale w Borowiczkach.
Było to dosłownie niesmaczne. Pani Radna Daria Domosławska, proszę.”

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Chciałam zabrać głos ad vocem tematu
jętek. Kilka lat temu również zwróciłam uwagę na istniejący problem. Zaproponowałam
również  budowanie  wież  lęgowych  dla  jerzyka.  W  tej  chwili  wiem,  że  na  osiedlu
Dworcowa powstaną takie właśnie wieże. Natomiast myślę że jest to bardzo pomysł, żeby
pójść między innymi w ślad za spółdzielnią mieszkaniową na osiedlu Dworcowa, jak i na
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Międzytorzu, gdzie takie wieże powstają i przenieść ten pomysł na inne osiedla. Dziękuję
bardzo.”

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

Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Oczywiście  na  te
pytania, czy interpelacje odpowiemy na piśmie. W kontekście tej sprawy o której mówił
Pan Przewodniczący ma być rozstrzygnięty w tej chwili przetarg na wieże lęgowe. To jest
projekt z budżetu obywatelskiego. Ja nie wiem dokładnie gdzie jest ta lokalizacja, ale jeśli
będzie możliwe to być może tam również, a jeśli nie to trzeba po prostu utworzyć takie
zadanie, znaleźć środki i rzeczywiście spróbować tego rodzaju rozwiązanie wypróbować.
Czy ilość będzie wystarczająca tych jerzyków trudno mi powiedzieć. A co zrobimy jak one
się rozmnożą to dopiero będzie wyzwanie. Aczkolwiek ja tu jak gdyby nie neguję, ciesząc
się  tylko,  że  mając  świadomość,  że  te  robale  okrutne  –  jak  to  powiedział  Pan
Przewodniczący – dają się we znaki, to całe szczęście i tak nie jest szarańcza, tak że to i
tak.  (niezrozumiały  głos  z  sali)  Ale  tak  twierdził  Pan  Przewodniczący.  Ja  mam
świadomość,  że  to  są  owady  nie  robale,  ale  twierdził,  że  to  są  robale  okrutne.
Cytowałem.  (niezrozumiałe  głosy  z  sali)  Dobrze.  Zaakcentował,  dobrze.  Więc  nie,
problem rzeczywiście jest poważny. Oczywiście on jest jednego roku bardziej, drugiego
roku mniej uciążliwy i całe szczęście nie trwa całym rokiem. Natomiast mam świadomość,
nie bagatelizujemy tego.  Tak jak powiedziałem te wieże lęgowe dla jerzyków - w tej
będzie  rozstrzygany  nawet  przetarg  -  mam nadzieję,  że  one  przynajmniej  w jakimś
stopniu będą sukcesywnie zmieniały sytuację, aczkolwiek, to co zresztą powiedział Pan
Przewodniczący, nie jesteśmy w stanie tych miejsc, gdzie one się rozmnażają, czyli w
zależności od warunków atmosferycznych i poziomu Wisły, zniwelować zupełnie. Dziękuję
bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo. To może jeszcze tak humorystycznie. Na ogół co roku chyba ratusz najbardziej
był oblepiony jętkami, ponieważ od kilku dni stoi rusztowanie to być może musiały się
gdzieś przenieść. Chyba nie ma więcej zgłoszeń, Szanowni Państwo, więc może tak z
uśmiechem na ustach kończę XX Sesję Rady Miasta Płocka. Dziękuję Państwu bardzo.”

Ad pkt 9

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała       Sekretarz Sesji    Przewodniczący 
 Rady Miasta Płocka  Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera    Tomasz Kominek            Artur Jaroszewski
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	PROTOKÓŁ NR XX/2020
	Z OBRAD XX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
	ODBYTEJ W DNIU 28 MAJA 2020 ROKU
	Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
	Porządek obrad:
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, nim wystartujemy z sesją prosiłbym, żeby każdy z Państwa na swoich pulpitach – zarówno Państwo w ratuszu, jak i zdalnie obradujący – potwierdzili obecność na sesji. Za chwilkę będą gotowe ikonki do potwierdzenia. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc Państwa obecnych na auli. Jeszcze widzę, że troje radnych nie potwierdziło zdalnie uczestnictwa w dzisiejszej sesji. Jeszcze damy im może ze dwie minutki. Jeszcze dwójka radnych. Bardzo proszę Państwa Radnych, którzy zdalnie obserwują sesję, o zalogowanie się do systemu. Ikonki macie Państwo pewnie gotowe już na tabletach. Jeszcze dwoje radnych nie potwierdziło obecności na sesji, ale kworum już mamy tak że za minutkę zaczynamy. O Panu Radnym Piotrze właśnie była mowa. Jeszcze czekamy, żeby Pan kliknął obecność. Dobrze, Szanowni Państwo, rozpoczynamy sesję. Otwieram XX Sesję Rady Miasta Płocka. Stwierdzam na podstawie logowań do systemu, iż mamy kworum. Zalogowanych jest w chwili obecnej... 23 osoby są zalogowane. Pozostałą dwójkę Państwa Radnych proszę, jeżeli tylko będzie taka możliwość, o potwierdzenie obecności na sesji. Szanowni Państwo! Jest to trzecia z kolei sesja, którą prowadzimy w sposób zdalny. Dla przypomnienia jest to sesja zwołana w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Taki sposób procedowania umożliwia 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. W związku z powyższym pragnę poinformować Państwa już tradycyjnie, iż radni uczestniczą na dzisiejszej sesji w sposób dwojaki. Część z nas obraduje w ratuszu. Ci z Państwa, którzy zadeklarowali wolę obradowania poza ratuszem u siebie w domu mają taką możliwość i obradują w sposób zdalny. Wybór miejsca obrad należał do radnych i były to suwerenne decyzje Państwa Radnych. I, tak jak Państwo już również wiecie, dzisiejsza sesja odbywa się bez udziału publiczności, ale jest możliwość na bieżąco śledzić nasze obrady za pomocą transmisji internetowej na portalu plock.eu. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, zarówno tych na sali, na auli ratuszowej, jak i poza nią! Witam Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego! Witam Pana Skarbnika Wojciecha Ostrowskiego! Witam wszystkich Państwa obserwujących dzisiaj naszą sesję za pomocą internetu. Szanowni Państwo, rozpocznę tą dzisiejszą naszą sesję od miłego akcentu. Podejdę do mównicy. Szanowni Państwo! W dniu wczorajszym minęło trzydzieści lat od powstania niezależnego samorządu gminnego w Polsce. Dokładnie 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne, demokratyczne wybory w powojennej Polsce. Chociaż symbolicznie wydaje nam się, że tą pierwszą datą jest 4 czerwca 1989, ale jak pamiętacie Państwo tamte wybory były tylko wolne w odniesieniu do senatu oraz 35 procent sejmu. Natomiast pierwszymi prawdziwie w pełni wolnymi wyborami były właśnie wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. I od tego właśnie wydarzenia, czyli od 27 maja 1990 roku, obchodzony jest w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tego tytułu chciałbym, Szanowni Państwo, wszystkim płockim samorządowcom, zarówno tym z dzisiejszej, z obecnej kadencji, jak i z tych poprzednich kadencji od 1990 roku, złożyć podziękowanie za ich pracę na rzecz Płocka i jego mieszkańców. Płock przez minione 30 lat bardzo, bardzo się zmienił i jest to zasługa wielu osób, wielu społeczników, wielu radnych, wielu urzędników, wielu menadżerów samorządowych, wielu pracowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, tych wszystkich, którzy przez trzydzieści lat dołożyli swoje małe cegiełki do budowli, której na imię Płock. W imieniu dzisiejszego samorządu płockiego wszystkim Państwu za to serdecznie dziękuję. Pozwolę sobie, Szanowni Państwo, przypomnieć przynajmniej prezydentów miasta Płocka z mijającego trzydziestolecia. Jak pamiętamy pierwszym prezydentem był ś.p. Andrzej Drętkiewicz 1990-1995, następnie Prezydent Dariusz Krajowski-Kukiel 1995-1998, następnie Stanisław Jakubowski 1998-2001, dalej Wojciech Hetkowski 2001-2002, Mirosław Milewski 2002-2010 i od 2010 roku Prezydent Andrzej Nowakowski. Przypomnę również poprzedników moich na funkcji przewodniczącego Rady Miasta Płocka z tego okresu. Tadeusz Taworski 1990-1992, Franciszek Wiśniewski 1992-1994, Andrzej Bukowski 1994-1998, Wojciech Hetkowski 1998-2001, Andrzej Rokicki 2001-2002, Krzysztof Rolirad 2002-2003, Stanisław Nawrocki 2003-2004, Tomasz Korga 2004-2010, Elżbieta Gapińska 2010-2011. Szanowni Państwo, to jak dzisiaj wygląda Płock, jak bardzo zmienił się na plus to rezultat samorządowej sztafety utworzonej przez te trzydzieści lat, której liderowały te osoby, które przed chwileczką wymieniłem. Wielokrotnie zdarzało się tak, że jeden Prezydent coś zaczynał, inny kończył, jedni radni przyjmowali jakieś koncepcje bądź projekty, inni uczestniczyli w ich realizacji, a jeszcze inni w eksploatacji. I dotyczy to nie tylko osób przeze mnie przed chwilką wymienionych, ale wielu setek urzędników samorządowych zarówno pracujących w Urzędzie Miasta Płocka, jak i jednostkach i zakładach podległych czy też powiązanych z płockim ratuszem. Raz jeszcze wszystkim tym osobom chciałbym w imieniu obecnego samorządu bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Szanowni Państwo, gdy uświadomiłem sobie parę dni temu, że mamy trzydzieści lat samorządu, oczami wyobraźni w pierwszym momencie zobaczyłem pierwszą kadencję Rady Miasta Płocka, pierwszą kadencję samorządu płockiego z lat 1990-1994. Miałem możliwość obserwować ją z zewnątrz, co może dodatkowo sprawia, że jakieś takie bardziej obiektywne jeszcze spojrzenie mam na tamtą kadencję. Powiem Państwu, że chyba to była najtrudniejsza kadencja spośród tych wszystkich ośmiu, które do dnia dzisiejszego mamy za sobą bądź w trakcie. To było wyzwanie dla tych ludzi, gdyż zmieniali rzeczywistość w zupełnie zwariowanym jeszcze okresie prawnym. Wielu przepisów nie było, wiele przepisów musieli wymyślać na miejscu lokalnym prawem. A jednocześnie była to chyba najbardziej romantyczna kadencja samorządu. Radni kończyli komisje, jak pamiętam, rzadko kiedy wcześniej niż godzina 21.00, 22.00. Prezydent Drętkiewicz, pamiętam, że na ogół otwierał ratusz i gasił światło w ratuszu też po ciemku. Była to na pewno specyficzna kadencja, specyficzny samorząd. Ale tak to się zaczęło. I wszelkie kolejne kadencje, które mamy za sobą, to były kontynuacje tej pierwszej, chyba najtrudniejszej. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym dzisiaj bardzo powiedzieć – z perspektywy tych trzydziestu lat chciałbym imiennie wspomnieć o trójce radnych dzisiejszej kadencji, którzy nieoderwalnie wiążą mi się z hasłem trzydziestolecie płockiego samorządu, czy też historia trzydziestolecia samorządu płockiego. Po pierwsze - Pan Radny Tomasz Kolczyński. Jedyny radny, Szanowni Państwo, który był wybierany na radnego przez wszystkie kadencje od 1990 roku. Co prawda miał przerwę w sprawowaniu funkcji radnego z tego tytułu, gdyż dwukrotnie był wiceprezydentem. Ale jest to chyba najbardziej symboliczna osoba, którą można powiązać z trzydziestoleciem samorządu. Druga osoba – tu obecny dzisiaj na sali Pan Radny Lech Latarski, radny od 1994 roku. (niezrozumiały głos z sali) I tylko dlatego zapewne, tak jest. Tak że druga osoba, która nierozerwalnie łączy się z historią płockiego samorządu. I trzecia osoba, o której chciałbym powiedzieć – Pan Radny Tomasz Korga, od 1998 roku radny, w tym wieloletni przewodniczący Rady Miasta Płocka. Można powiedzieć, Szanowni Panowie, że to Wy w ogromnej mierze tworzyliście historię płockiego samorządu. I może na Wasze ręce w taki symboliczny sposób, symboliczny dlatego że jeszcze mamy stan epidemii, więc te maseczki i czułości może ograniczamy, ale chciałbym przynajmniej w taki sposób w naszym wspólnym imieniu podziękować Panom za to i niech przynajmniej nasze symboliczne oklaski będą tym wyrazem podziękowania. Dziękuję Państwu bardzo.”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Przechodzimy teraz do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, czyli punkt drugi naszej dzisiejszej sesji. Prosiłbym o zgłaszanie kandydatur. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę bardzo.”
	Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Zgłaszam kandydaturę Pani Marty Krasuskiej.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pani Radna wyraża zgodę?”
	Pani Radna Marta Krasuska wyraziła zgodę na kandydowanie do Komisji Uchwał i Wniosków.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest zgoda. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Pragnę zgłosić koleżankę Radną Panią 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 zgłoszenia innych osób do Komisji Uchwał i Wniosków? Nie widzę. Zatem, Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków w dwuosobowym przed chwilką przez Państwa zgłoszonym składzie. Gdy tylko pojawią się pulpity do głosowania proszę o naciśnięcie stosownej ikonki. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki na pulpit. 22 głosy na tak, jednogłośnie wybraliśmy Komisję Uchwał i Wniosków. Zapraszam członków komisji do stołu prezydialnego po mojej lewej stronie.”
	Komisja Uchwał i Wniosków:
	Anna Derlukiewicz
	Marta Krasuska.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Teraz, Szanowni Państwo, przystąpimy do propozycji korekt porządku obrad dzisiejszej sesji. Wpłynęła do mnie i do Państwa do wiadomości… wpłynął do mnie wniosek Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Długa nazwa projektu uchwały. Druk numer 369. Widzę, że jest zgłoszenie od Pana Radnego Tomasza Kolczyńskiego. Za chwileczkę Panu Radnemu udzielę głosu tylko jeszcze może dokończmy zmiany w porządku obrad. Proponuję, żebyśmy wprowadzili ten punkt jako czternasty, jako ostatni z projektów uchwał. Prosiłbym o przegłosowanie tego wniosku. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. Stwierdzam, iż przy jednym głosie wstrzymującym wprowadziliśmy ten punkt do porządku obrad jako punkt czternasty. Jest zgłoszenie od Pana Radnego Tomasza Kolczyńskiego zdalnie obradującego dzisiaj. Proszę bardzo Panie Radny.”
	(pismo dot. poszerzenia porządku obrad o projekt uchwały pomieszczony na druku numer 369 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)
	Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Witam serdecznie Pana Przewodniczącego, wszystkich Państwa Radnych, mieszkańców Płocka! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te ciepłe słowa, które zostały skierowane pod moim adresem, ale przyjmuję je jako słowa skierowane do wszystkich samorządowców od 1990 roku, szczególnie tych z lat 1990-1994. Było nas 45 osób. Taka liczna była pierwsza Rada Miasta Płocka. Potwierdzam, że był to szczególny okres. Rzeczywiście zdarzało się, że nawet komisje nie kończyły się tego samego dnia, tylko były przenoszone na kolejny, ponieważ nie wszystkie sprawy zostały wyjaśnione, załatwione. Tak że była to bardzo, bardzo ciekawa praca. Zmienialiśmy rzeczywistość. Byliśmy przekonani wszyscy, że zmienialiśmy na lepsze. Tak że z tej okazji wszystkim – i obecnym na sali, i pracującym zdalnie – życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczególnie w tym trudnym okresie! Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo i raz jeszcze gratulujemy Panu Radnemu oraz dwóm pozostałym Panom, których imiennie wymieniłem.”
	Ad pkt 3
	Materiał: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt trzeci: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok. Pisemny materiał otrzymaliśmy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń ze strony Państwa Radnych. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja ze swojej strony chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom pracującym w organizacjach pozarządowych za współpracę, za ich zaangażowanie, wysiłek. Tam gdzie możemy jako urząd miasta staramy się wspierać organizacje w różnej formie. Oczywiście dziękuję wszystkim moim współpracownikom odpowiedzialnym za współpracę z organizacjami pozarządowymi. To także ten sektor organizacji pozarządowych tworzy nasz samorząd. To także ich samorządowe święto. Pozarządowe organizacje, które robią przy współpracy z samorządem bardzo, bardzo wiele. Bardzo za tę i pracę, zaangażowanie na rzecz mieszkańców naszego miasta i współpracę z samorządem dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panie Prezydencie. Oczywiście w imieniu rady miasta chciałbym również wszystkim organizacjom społecznym wyrazić swoje podziękowania. Pani Radna Daria Domosławska, jeszcze zgłoszenie jest. Proszę bardzo. Głos zdalny będzie. Chyba mamy pewne problemy na łączach. Jeśli to potrwa dłużej, to przejdziemy do kolejnego punktu i wrócimy w momencie, gdy będzie już możliwe. Ale jeszcze dajmy parę sekund na połączenie.”
	Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panie Prezydencie! Drodzy Radni! Szanowni Mieszkańcy! Na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi mogłabym mówić bardzo długo i odnosić się do tego tematu z kilku punktów widzenia. Mogłabym mówić jako wolontariusz, członek Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jako radna Rady Miasta Płocka, a także jako płocczanka. Patrząc na temat współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi można śmiało stwierdzić, że w pełni realizowany jest główny cel programu, czyli budowanie partnerstwa między miastem i organizacjami pozarządowymi. Efektywnie wykorzystywane są aktywności organizacji w celu zaspokajania wszelkich potrzeb. Mogę śmiało stwierdzić, że organizacje pozarządowe wniknęły praktycznie w każdy aspekt życia Płocka, jak również życia płocczan. Ich działalność skierowana jest zarówno do różnych grup wiekowych, do ludzi starszych, młodszych, jak również skierowana jest w kierunku tych małych istot, czyli zwierząt. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia są bardzo cennym ogniwem życia naszego miasta. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, wolontariuszom, sympatykom organizacji pozarządowych, których nie sposób jest wymienić z imienia, nazwiska, z nazwy tej organizacji. Szczególny ukłon kieruję w stronę wsparcia pewnych grup, które zostały utworzone na potrzeby sprawnego działania organizacji pozarządowych, czyli Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Płockiej Radzie Seniorów, Komisji Dialogu Obywatelskiego, Płockiej Radzie ds. Równego Traktowania, Miejskiej Radzie Rynku Pracy, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, jak również Płockiemu Komitetowi Rewitalizacji. Te podziękowania płyną wydaje mi się, że od każdego mieszkańca Płocka, a mój głos niech będzie wyrazem tych podziękowań. Przy okazji omawiania współpracy organizacji pozarządowych z miastem i współpracy działającej w drugą stronę chciałam poruszyć istotny dla mnie bardzo temat. Chciałam zachęcić wszystkie placówki oświatowe do współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także podziękować za dotychczasową współpracę organizacji pozarządowych z placówkami oświatowymi. Jest to bardzo piękna wymiana doświadczeń, wymiana doświadczeń wielopokoleniowa, jednak niosąca ze sobą pewne ryzyko popełnienia błędu. Dlatego bardzo proszę zarówno dyrektorów, jak i wydziały merytoryczne, czyli wydział zdrowia, wydział oświaty, o pełną kontrolę merytorycznego przekazywania treści przedstawianych materiałów przez różnego rodzaju organizacje na terenie placówek oświatowych. Rozwój dziecka, rozwój biologiczny dziecka bardzo często niesie za sobą ryzyko powstania pewnych luk, które jeżeli zostaną źle potraktowane w danym okresie dzieci mogą odcisnąć piętno na psychice takiego dziecka, dlatego mając na uwadze troskę o dobro dzieci jeszcze raz gorąco proszę zarówno dyrektorów szkół, jak i wydziały merytoryczne o pełną kontrolę współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, jak również organizacjami pozarządowymi. Cennym elementem tego materiału, który otrzymaliśmy jest również to, że nie bazujemy tylko na subiektywnych odczuciach tego, że w Płocku jest dobrze, że organizacje pozarządowe współpracują z miastem, że miasto współpracuje z organizacjami, ale bardzo cenną rzeczą są współczynniki, które można odczytać na końcu materiału. One ewidentnie dokumentują zarówno efektywność działań, jak i realizację celów strategicznych, które zostały postawione podczas realizacji tego programu. Ze swojej strony deklaruję dalszą współpracę z organizacjami pozarządowymi i liczę na to, że w kolejnych latach współpraca miasta z organizacjami będzie co najmniej tak dobra jak w roku 2019. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Pani Radnej. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Otrzymaliśmy, Szanowni Państwo, pisemne sprawozdanie. Poddaję je teraz pod głosowanie. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie i proszę o zbiorcze wyniki głosowania. (wynik głosowania: 25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) Jednogłośnie przyjęliśmy materiał. Dziękuję Państwu bardzo.”
	Ad pkt 4
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt czwarty: Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miasta Płocka z 30 kwietnia 2020 roku. Czy do treści protokołu jakieś pytania bądź wątpliwości ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Poddaję zatem pod głosowanie przyjęcie protokołu. Proszę o pulpity do głosowania i proszę o zagłosowanie. Proszę o zbiorcze wyniki. 25 osób na tak. Przyjęliśmy jednogłośnie protokół. Dziękuję bardzo.”
	Ad pkt 5
	Autopoprawka projektu uchwały pomieszczonego na druku numer 366 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
	Autopoprawka projektu uchwały pomieszczonego na druku numer 367 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu: Podjęcie uchwał w sprawach. Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków. Tradycyjnie proponuję połączyć dwa pierwsze punkty o zbieżnej tematyce finansowej, a mianowicie punkt pierwszy – projekt uchwały na druku numer 366 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047 z autopoprawką oraz punkt drugi – projekt uchwały na druku numer 367 zmieniający Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020, również z autopoprawką. Czy w temacie tych dwóch punktów ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Pan Radny Piotr Kubera, proszę bardzo.”
	Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Krótkie pytanie. Zdejmujemy 170 tysięcy z przystani cumowniczej. Czy już wiemy, że nie zrealizujemy tego zadania w tym roku, czy całkowicie wypada? Z tego co wiem to jest budżet obywatelski więc chyba nie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Może w międzyczasie poproszę kolejne pytania i później zbiorczą odpowiedź. Pani Radna Wioletta Kulpa, proszę bardzo.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dzień dobry! Chciałabym zadać pytanie dotyczące zdjęcia środków z funduszy rad osiedli przede wszystkim. Rozmawiałam wczoraj. Na komisji skarbu Pan Skarbnik oczywiście wyjaśnił tą kwotę 150 tysięcy, którą obniżono do 140, natomiast nie do końca usłyszałam odpowiedź konkretnie jak wyglądała procedura zdejmowania tych środków z funduszy rad osiedli. Po pierwsze wiemy doskonale o tym, że rady osiedlowe zostały zaskoczone tym, że na początku im po prostu zakomunikowano, że zostanie im zdjęte 50 procent środków, czyli z czternastu tysięcy do siedmiu tysięcy. Wówczas rady osiedlowe zaczęły do nas radnych zgłaszać się, że to jest jakaś sytuacja dosyć, powiedziałabym szczerze nieporozumienie w zakresie takim, że nie konsultuje się tego z radami osiedli. I z tego co wiem w tym tygodniu były telefony do przewodniczących rad osiedlowych z zapytaniem ile dobrowolnie środków mogliby oddać do budżetu miasta. Ja oczywiście rozumiem sytuację pandemii, rozumiem, że wiele imprez się nie odbyło, ale część z tych rad osiedli chce zmienić swoje plany finansowe. I pierwsze pytanie – czy po pierwsze możemy zmienić ich plany finansowe, poprosić ich o weryfikację planów finansowych, tak jak weryfikujemy szereg działań w związku z sytuację epidemii, tak samo możemy zwrócić się do rad osiedlowych w sprawie weryfikacji ich planów finansowych, które mogłyby dostosować ich realne możliwości i potrzeby do organizowania różnych wydarzeń na swoich osiedlach. Wiemy doskonale o tym, że te obostrzenia powoli zaczynają nam topnieć. Między innymi wydarzenia teraz do 150 osób mogą się odbywać. W związku z tym mam taką świadomość, że te rady osiedlowe będą mogły jakoś planować swoje działania w tym zakresie. Więc, po pierwsze, poproszę o informację, czy możemy ogłosić i w jakim terminie, że mogłaby nastąpić weryfikacja planów finansowych rad osiedlowych. Natomiast druga kwestia jest taka, że jakby nie do końca otrzymałam wczoraj odpowiedź na konkretne pytanie jak wygląda informacja ze strony rad osiedlowych. Chciałabym wiedzieć - rada osiedlowa X, Y, Z, czyli od 1 do 20 jaką kwotę zadeklarowały zdjęcia z planu finansowego i ostatecznie z tych 140 tysięcy, które zdejmujemy, ile de facto jest zdjęte z planu finansowego konkretnych rad osiedli. Gdybyśmy mogli otrzymać taką informację to byłabym wdzięczna, co oczywiście nie usprawiedliwia Państwa – myślę o procedowaniu, komunikowaniu z radami osiedli, że postąpiliście nagannie, bardzo źle, że wcześniej nie były prowadzone żadne rozmowy z radami osiedli, tylko z racji roli nadzorczej, czy tego organu, który decyduje o przyznawaniu środków, zdecydowaliście Państwo za nich. To nie powinno tak, postępowanie, nie powinno tak wyglądać. Powinniście Państwo wcześniej takie rozmowy prowadzić. W związku z tym poproszę, po pierwsze, o informację jaka kwota z tych 140 tysięcy to jest zdjęcie z planów finansowych rad osiedli i konkretnie jaka kwota z poszczególnych oraz czy jest możliwa weryfikacja planów finansowych poprzez poinformowanie poszczególnych zarządów i rad osiedli o tym, że mogą te plany zweryfikować w związku z sytuacją, którą mamy w kraju. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Kolejny głos w dyskusji Pan Sekretarz Tomasz Kominek, proszę.”
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Drodzy Radni! Ja również te dwa tematy, które za chwilę poruszę, akcentowałem, mówiłem o nich, starałem się nakreślić problem podczas obrad komisji - tej wtorkowej - inwestycji, bezpieczeństwa Rady Miasta Płocka. I pierwsza kwestia - poruszyłem ten temat małego problemu na jednej z modernizacji, à propos oczywiście mówię tu procesu inwestycyjnego, który dotyczy przebudowy ulicy Okopowej. I chciałem powiedzieć i podziękować za natychmiastową w zasadzie reakcję Pana Prezydenta Jacka Terebusa. Dziękuję serdecznie również Panu Arturowi Zielińskiemu, nowemu Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów, który to wczoraj pofatygował się na taką wizję lokalną. Muszę przyznać szczerze, że dokonał takiej starannej i rzetelnej pracy uruchamiając w pewien sposób pewne narzędzia. Sprawdziliśmy ten problem, który ja akcentowałem. Wiem, że od wczoraj jest on rozwiązywany w sposób taki bardzo pomocny mieszkańcom tej ulicy. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi i Panu Arturowi, bo przecież przypomnę, że staraliśmy się o ten proces inwestycyjny od 1992 roku, więc taka kosmetyka tego zadania będzie wskazywała na to, że będziemy mieli myślę że bardzo duże zadowolenie mieszkańców tego zbioru ulic w obrębie oczywiście tego zadania inwestycyjnego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz oczywiście, którą poruszałem, to była ta kwestia, którą przed momentem poruszyła Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa. Dotyczyła ona rad osiedli. I jeszcze raz powiem, że z mojego punktu widzenia, człowieka, który pracuje w samorządzie, oczywiście najważniejsze jest to – i tu pełna zgoda z władzami miasta – żeby najważniejsze zachować wszystkie procesy inwestycyjne w takim wymiarze w jakim były one zaplanowane, bo nie dość, że to wpływa na rozwój miasta, to oczywiście zapewnia pracę i rozwój firm, w wielu przypadkach tych lokalnych i daje miejsca pracy. Więc to jest de facto pomoc w tym trudnym czasie przedsiębiorcom, z punktu widzenia oczywiście prowadzenia odpowiedzialnej drogi w samorządzie. Natomiast faktem też jst, że myślę że wszyscy chcielibyśmy dołożyć do tego pewien grosz, żeby każdy samorządowiec, również ten na najniższym szczeblu funkcjonowania – mam na myśli tu radnego osiedla – był odpowiedzialny i zrobił coś dobrego w tych trudnych czasach. Więc uważam, że ten kompromis, który został osiągnięty niejako w pewien sposób i korekta tego błędu, bo również trzeba powiedzieć, że warto rozmawiać zdecydowanie wcześniej, prowadzić ten dialog zdecydowanie wcześniej, ale nigdy nie jest za późno, żeby w pewien sposób stanąć w takim punkcie pośrodku i wspólnie wziąć tę odpowiedzialność. I tak jak Szanowni Państwo wcześniej, od poniedziałku w zasadzie, na komisjach toczyła się dyskusja, że te siedem tysięcy, bo tak radni niektórzy osiedlowi to odebrali, że siedem, czy siedem i pół tysiąca z ich budżetu będzie zdjęte, oczywiście mieli te obawy – ja powtórzę się z tej komisji wtorkowej - że w taki sam sposób mogą zostać potraktowani w przyszłym roku. Ale dziękuję Panu Skarbnikowi, że rozwiał te wszelkie wątpliwości mówiąc o tym, że nie ma absolutnie takiej mowy, żeby w przyszłym roku te budżety były korygowane do siedmiu tysięcy. Bardzo też dziękuję za to, że każda z rad osiedla mogła się wypowiedzieć, mogła sama zdecydować z których to wydarzeń zaplanowanych na ten rok może zejść. A też powiem Państwu szczerze, że rozmawiałem z wieloma radnymi osiedlowymi i nie tylko oczywiście z tej rady w której ja funkcjonuję od kilkunastu w sumie lat, natomiast wszyscy myślę że są zgodni albo zdecydowana większość jest zgodna, że warto w pewien sposób dołożyć tę swoją cegiełkę z tych wydarzeń, które się nie odbyły. Bo tak dla przykładu powiem – my mieliśmy zaplanowane bardzo ciekawe spotkanie Prezydenta Miasta Płocka z mieszkańcami na miesiąc luty, to się nie odbyło, więc taką korektę możemy zrobić. Nie odbyły się też inne wydarzenia zaplanowane na marzec. Nie odbył się też zaplanowany Dzień Matki i Dzień Dziecka, więc z tych pieniędzy możemy oczywiście jako rada osiedla dołożyć tę swoją cegiełkę po to, żeby też mieć takie poczucie tej solidarności i wspólnego odpowiadania w tych trudnych czasach za cały samorząd. Wczoraj spotkałem się ze swoją starszyzną z zarządu osiedla, która jakby powiedziała, że to jest bardzo dobry kierunek w kontekście korekty o te wydarzenia, które się nie odbyły. Natomiast tak jak ja mówiłem we wtorek mam też taką pewność dziś w słowie, ponieważ z nimi to skonsultowałem, że warto z nadzieją patrzeć na te wydarzenia, które zostały zaplanowane na drugą część roku, bo faktycznie te obostrzenia są zdejmowane. Natomiast ciężko będzie oczywiście wziąć odpowiedzialność – to jest moje zdanie – za kilka tygodni za imprezy masowe przekraczające kilkaset osób, bo cały czas mamy to niebezpieczeństwo związane z COVID-19. Natomiast oczywistą oczywistością jest również to, że - dostałem taki sygnał ze swojej rady – że jeżeli na przykładzie wrzesień, październik, czy listopad będą potrzebne te korekty kolejne z tych wydarzeń, które się nie odbyły, celem przekazania tych środków na walkę z COVID-19, to naprawdę jest otwartość, jest dobre serce, jest zrozumienie ze strony rad osiedla. Tylko proszę też się nie dziwić Panie Prezydencie, Panie Skarbniku, że na początku w pewien sposób powstał taki trochą chaos dezinformacyjny polegający na przekazywaniu różnych informacji. One trafiały raz rzetelnie, raz nierzetelnie do tych osób. Ale jeszcze raz podkreślam, że w mojej ocenie wszyscy ci ludzie naprawdę chcą dołożyć swoją małą cegiełkę do tego, żeby czuli się w tym samorządzie potrzebni. I na koniec, już reasumując po raz trzeci podziękuję za ten kompromis, bo był on w tej sprawie potrzebny. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I Pani Radna Anna Derlukiewicz, proszę.”
	Pani Radna Anna Derlukiewicz powiedziała: „Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Skarbniku! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Tak jak już tutaj padło na poniedziałkowych posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej właśnie został podjęty temat dotyczący zmniejszenia w budżecie środków finansowych radom mieszkańców osiedli na ich działalność statutową. Zwróciłam uwagę między innymi, że nie zostało to skonsultowane z radami osiedlowymi i właśnie nie było tutaj dialogu. Informacje docierały do poszczególnych rad osiedlowych drogą nieoficjalną i podczas właśnie wytworzonej dyskusji w poniedziałek te informacje potwierdziły się. Tutaj z tego miejsca chciałam podziękować Panu Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka Panu Arturowi Jaroszewskiemu za zrozumienie potrzeby dialogu z radami, jak również tutaj za wsparcie koleżance Pani Małgosi Struzik, jak i kolegom z klubu: Panu Lechowi Latarskiemu i Panu Tomaszowi Kominkowi, ale przede wszystkim tutaj podziękowania chcę skierować do Pana Prezydenta Pana Andrzeja Nowakowskiego, jak i również Pana Skarbnika Pana Wojciecha Ostrowskiego za to, że właśnie doszło do tego konsensusu i radni osiedlowi mogli sami decydować, czy i w jakiej wysokości przekażą środki finansowe, według właśnie własnego uznania. Tylko tutaj chciałam podkreślić – mam nadzieję, że w przyszłości takie decyzje będą wcześniej konsultowane, żeby członkowie poszczególnych rad osiedlowych mogli swobodnie podjąć takie decyzje i mieli prawa do wyrażania własnych opinii. Tutaj cieszę się bardzo, że tak jak Pan Prezydent w 2008 roku walczył, bronił ograniczenia obywatelskiej aktywności tutaj również się pokłonił i wysłuchał tutaj próśb rad osiedlowych i zmienił sposób zdjęcia środków właśnie radom osiedlowym. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I Pan Radny Jerzy Seweryniak, proszę.”
	Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Dziękuję Panom Prezydentom i radnym wszystkim. Chciałbym się zapytać. Pierwsze – Panie Prezydencie, czy Pan przeprowadził rozmowę z przewodniczącymi rad osiedlowych na temat zmniejszającej tej sumy? Druga sprawa to jest sprawa na osiedlu Ciechomice i osiedlu Góry. Akurat jestem przy tej uchwale zmieniającej, uchwale budżetowej. Chodzi mi o ulicę Ziołową. Kiedy nastąpi przetarg na tą ulicę i na ulicy osiedla Góry, kiedy będzie wybudowany chodnik, który już wcześniej był przez Pana Prezydenta powiedziane, że będzie to robione? Bardzo dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń ze strony Państwa Radnych, zatem poprosimy o odpowiedzi bądź odniesienie się do tych wystąpień, które miały miejsca przed chwilką. Czy Pan Prezydent czy Pan Skarbnik? Pan Prezydent, proszę bardzo.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, dziękuję za te pytania. Donosząc się do poszczególnych pytań zacznę od pytania Pana Radnego Piotr Kubery. Przystań cumownicza – przenosimy ją na przyszły rok ze względu na dosyć duże obwarowania środowiskowe, konieczność zrobienia raportu. Natomiast absolutnie nie wycofujemy się z realizacji tego projektu. W kontekście dyskusji dotyczącej zmniejszenia środków dla rad mieszkańców osiedli, która właściwie zdominowała ten punkt programu, chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która stanowi punkt wyjścia do tej dyskusji. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy! Punkt wyjścia nosi nazwę koronawirus i pandemia. Konsekwencję pandemii, koronawirusa, a chyba przede wszystkim różnego rodzaju obostrzeń, które zostały nałożone na Polaków w ostatnich dwóch miesiącach jest zamrożenie gospodarki, jest fakt, że nie pracowało w tym okresie i nadal jeszcze częściowo nie pracuje, normalnie albo w ogóle nie pracuje wiele zakładów pracy, przedsiębiorstw. Konsekwencje tego są oczywiście takie, że te firmy, zgodnie także z ustawami, będą zwolnione z podatków albo będą miały możliwość płacenia zmniejszonych podatków. W części te podatki nie wpłyną do kasy miasta, a więc miasto – my wszyscy, Płock, ale także każda inna miejscowość w Polsce, obojętnie czy to jest duże miasto, średniej wielkości, a nawet gmina, czy wieś – musi liczyć się ze zmniejszonymi przychodami. Zmniejszone przychody to jest z powodu koronawirusa jeden element. Drugi element to są koszty, które ponosimy także jako miasto z powodu koronawirusa, też na wniosek Państwa Radnych, albo na mój wniosek oczywiście, kiedy podejmowaliśmy uchwałę, znaczy ja wnioskowałem, a Państwo Radni zgadzając się ze mną podejmowali uchwałę o zmniejszeniu podatków dla lokalnych przedsiębiorców, ja także wydałem specjalne zarządzenia chcąc wesprzeć lokalną przedsiębiorczość, które sprawiają, że w lokalach miejskich nie muszą albo płacą oni bardzo symboliczny czynsz. To kolejny element naszej walki z koronawirusem, który będzie miał konsekwencje dla naszego budżetu, dla naszego samorządu, dla finansów Płocka. Kolejny element to oczywiście także ta bezpośrednia pomoc szpitalom, to bezpośrednia pomoc i wsparcie naszych zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, czy DPS, gdzie konkretne środki również kierowaliśmy do tych zakładów, także do na przykład MOPS, ponieważ były potrzebne środki, ażeby wspierać te instytucje w walce z koronawirusem. Szanowni Państwo, to wszystko oznacza zmniejszone przychody, dużo mniejsze o kilkadziesiąt milionów złotych od zaplanowanych w budżecie miasta Płocka. Dlatego właśnie razem ze skarbnikiem, z zarządem miasta szukamy oszczędności, głównie w wydatkach bieżących, bo tak jak zauważył to przewodniczący Tomasz Kominek, nie chcemy dzisiaj rezygnować z realizacji zaplanowanych inwestycji, przede wszystkim dlatego, ponieważ mamy świadomość, że te środki również, jeśli nie będziemy ich realizować, uderzą w lokalny rynek pracy, uderzą w przedsiębiorców, którzy po prostu tej pracy nie będą mieli i to będzie kolejny element, który niestety będzie negatywnie wpływał na funkcjonowanie miasta, mieszkańców Płocka. Te działania skutkowały naszymi propozycjami, które kierowaliśmy do poszczególnych jednostek, jednostek miejskich, do poszczególnych wydziałów także ratusza i w efekcie tych działań powstała pewna propozycja w postaci uchwały rady miasta. Rzeczywiście, pewnie też z racji koronawirusa, ta komunikacja między radami osiedla a ratuszem, a właściwie ratuszem a radami osiedla, nie była doskonała i sytuacja, która powstała, być może wynikająca właśnie z tego rodzaju nieporozumienia, miała swój ciąg dalszy w postaci – tak jak powiedziałem – rozmów już z biurem obsługi rady a poszczególnymi radami. Cieszę się i to jest naprawdę ogromna radość, że zdecydowana większość rad mieszkańców osiedli odpowiedziała bardzo pozytywnie, rozumiejąc tę trudną sytuację w jakiej znalazł się samorząd miasta. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tych propozycjach różnego rodzaju zmian, które proponował Pan Skarbnik już na poprzedniej sesji, ale także na tej, są konsekwencje właśnie pandemii i tych obostrzeń, które wprowadzał rząd dla samorządów. Na poprzedniej sesji to były dwa miliony dla Komunikacji, milion dla zamkniętego ogrodu zoologicznego i to co na tej sesji – zmniejszenie przychodów, bo tam jeszcze niestety będziemy musieli te przychody zmniejszać, bo wiemy, że wpływy z podatku PIT i CIT będą niższe. Sam tylko podatek PIT w miesiącu maju… kwietniu, w kwietniu… (niezrozumiały głos z sali)… w maju za kwiecień jest niższy o 11 milionów złotych, czyli o 40 procent, rok do roku. Zobaczymy co przyniosą kolejne miesiące. Ale musimy być na to przygotowani, stąd ta propozycja rzeczywiście oszczędności. Jeszcze raz dziękuję zdecydowanej większości rad mieszkańców osiedli, które odpowiedziały pozytywnie na naszą prośbę. I tutaj, Szanowni Państwo, wiadomo, że łatwiej jest wydawać środki, które się ma do swojej dyspozycji. To dotyczy nie tylko jednostek pomocniczych jakimi są rady mieszkańców osiedli, ale każdej jednostki samorządowej, każdej spółki, każdego wydziału w ratuszu i nikt z tych środków, które już ma przyznane, tak łatwo nie rezygnuje. Ale z drugiej strony to przecież sami Państwo Radni mówili: Panie Prezydencie, no odwołujemy imprezy, więc trzeba te środki zagospodarować. No właśnie można byłoby, gdyby nie fakt, że my ich po prostu mieć nie będziemy. To trzeba sobie uświadomić. Nie będziemy mieć tych środków, bo pieniądze nie rosną na drzewach, one muszą wpłynąć do kasy miasta między innymi z podatku PIT i z podatku CIT. Jeśli nie wpłyną to ich do dyspozycji po prostu nie będzie. Dzisiaj mogliśmy to zrobić, nie w sposób autorytarny ciąć, tylko zapytać, uznając, że ważna jest rzeczywiście komunikacja, ważne jest to, żeby tych samorządowych w pewnym sensie partnerów też docenić, mając świadomość, że oni mają być może pewne zobowiązania, które muszą wypełnić. Natomiast chcemy to robić, będziemy to robić, ale faktem jest, że nie mamy też innego wyjścia. I proszę, żebyśmy mieli wszyscy tę świadomość, bo jeśli nie będziemy mieli tych środków, to w tym momencie naprawdę nie będzie czego wydawać. Jedno ważne słowo, które w tej dyskusji nie padło a które chciałbym, żeby padło, to jest słowo solidarność. Solidarnie rzeczywiście cieszymy się z pewnych spraw, które udaje nam się wspólnie razem zrobić, ale też trzeba mieć świadomość, że w tej trudnej sytuacji warto solidarnie również ponosić konsekwencje, zwłaszcza, że nie są one zawinione ani przez miasto, ani przez rady mieszkańców osiedli. Solidarnie, wspólnie brać odpowiedzialność za miasto, także za finanse miasta. Dlatego za tę solidarność większości rad mieszkańców osiedli bardzo serdecznie dziękuję. Deklaracje ze strony, jeśli Państwo chcą, ja mogę oczywiście odczytać nawet, bo mam te informacje od Pani Ani Groneckiej, która radami mieszkańców osiedli się opiekuje ze strony urzędu i to ona rozmawiała, wysłuchiwała tych deklaracji. I tak Borowiczki – 5.000, Dworcowa nic, Góry – 5.000, Imielnica – 5.000, Kochanowskiego, mam informację z ostatniej chwili – 1.000 złotych, Kolegialna – 3.000, Łukasiewicza – 1.500, Międzytorze – 1.500, Miodowa – 4.000, Podolszyce Południe – 3.000, Północ – 5.000. Pradolina Wisły zadeklarowała gotowość oddania wszystkich środków, tak że tu w sposób szczególny bardzo, bardzo dziękuję za i zrozumienie, i gotowość jak gdyby współpracy z miastem i zrozumienie potrzeb chwili sytuacji. Aczkolwiek to też, żebyście mieli Państwo świadomość – myśmy w tym momencie powiedzieli, że nie, że też jako miasto nie chcemy wszystkich środków, żebyście rezygnowali z tych środków. Dzisiaj dziękujemy. Ponieważ do uchwały potrzeba było konkretną kwotę, dzisiaj tych środków zadeklarowanych mieliśmy 8.600. Reszta jest ciągle w dyspozycji rady mieszkańców. Radziwe – 3.000, Skarpa – 5.000, Stare Miasto – 1.900, Trzepowo – 2.000, Tysiąclecia – zero, Winiary – 4.000, Wyszogrodzka – 4.000, Zielony Jar – 5.000. Jeszcze raz - ja dziękuję przede wszystkim za solidarność, za gotowość do współpracy, za zrozumienie tej trudnej sytuacji każdego samorządu. Szanowni Państwo, ja to będę powtarzał, bo niestety musimy mieć tę świadomość - najbliższe miesiące pod względem finansowym będą bardzo trudne, a najgorsze jest to, że nie wiemy jak będą trudne. To o co upomina się Związek Miasta Polskich między innymi, ażeby rząd dostrzegł samorządy w tych tarczach finansowych przeciwko COVID-owi, o tym też trzeba mówić. W żadnej tarczy nie ma samorządów. Rząd nie dostrzega, że w samorządy również pandemia, koronawirus uderzył poprzez zmniejszenie ich przychodów. Dzisiaj każdy samorząd będzie musiał się z tym zmierzyć. Mało tego – wiele samorządów, zwłaszcza na początku pandemii, brało również na siebie wiele obowiązków otaczając opieką swoich mieszkańców, wspierając DPS-y oczywiście, służbę zdrowia, a przede wszystkim szpitale, choć często niekoniecznie oni byli organem prowadzącym. I pamiętajmy – to nie finansowanie służby zdrowia nie jest cały czas zadaniem samorządu, to jest zadanie rządu, a pomimo to samorządy nie oglądały się i wspierały i nadal wspierają szpitale tam, gdzie jest to potrzebne. Natomiast z reguły tak jest, że jak jest czas wojny, to nikt nie pyta o pieniądze tylko trzeba ratować, chronić, bronić, a przychodzi później czas pokoju i nagle trzeba liczyć, i okazuje się, że niestety tych środków później w budżetach samorządów będzie brakować też – tak jak powiedziałem – z dwóch powodów, raz - bo nie uchylały się i wspierały szpitale, wspierały z własnych środków, szukały maseczek, szukały płynów dezynfekcyjnych zapewniając je tam gdzie były one potrzebne, z drugiej strony - niestety niższe wpływy z podatków PIT, CIT, z podatków także lokalnych i w końcu to co powiedziałem koszty, które ponosimy z tytułu ograniczeń typu niestety autobusy, czyli komunikacja miejska, zamknięty ogród zoologiczny i wiele, wiele innych. Tu miejmy świadomość – ta solidarność nasza będzie bardzo, bardzo potrzebna również w przyszłości. Raz jeszcze dziękuję za te informacje. W przypadku kwestii tych, których nie ma o nich mowy w budżecie odpowiemy w Sprawach różnych. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panie Prezydencie. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu.”
	oraz
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt trzeci – projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. I tutaj będzie autopoprawka zarówno do tego punktu, jak i do kolejnego. Bardzo proszę Pana mecenasa.”
	Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Dzień dobry. Szanowni Państwo tutaj i do projektu tego na druku 360 i 361 to po prostu wkradła się na etapie edycji jakby można powiedzieć literówka. Po prostu są jakby zdublowane numery paragrafów, za dużo, więc po prostu tutaj sygnalizuję to, żeby te dodatkowe numery usunąć. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. To może połączę od razu tu też dyskusję ewentualną nad tymi dwoma punktami, czyli punkt trzeci - druk 360 i punkt czwarty druk 361. Obydwa projekty uchwał dotyczą nadania nazwy ulicy. Czy do tych dwóch projektów pytania, wątpliwości ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Dziękuję. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt piąty – projekt uchwały na druku nr 362 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 109, położonej w Płocku przy ul. Nałkowskiej. I tutaj również będzie autopoprawka. Proszę bardzo Panie mecenasie.”
	Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Tak, Szanowni Państwo, tu też techniczna rzecz. Po prostu zamiast, tak jak jest w projekcie, macie Państwo art. 1, art. 2, art. 3, oczywiście powinien być §1, §2, §3. Tu paragraf jest właściwym tutaj, właściwą jednostką redakcyjną.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy do tego punktu jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Dziękuję.”
	oraz
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Proponuję połączyć ewentualną dyskusję nad punkami o numerze 6 i 7 - projekt uchwały na druku numer 363 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz druk numer 364 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka. Dwa punkty zbieżne tematycznie. Tu do jednego z nich będzie również autopoprawka. Proszę bardzo Panie mecenasie.”
	Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Szanowni Państwo, tu też kwestia techniczna. Chodzi o uchwałę na druku 363. Tutaj prosiłbym o uwzględnienie - w §1 mamy treść: w uchwale nr 254 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 i tutaj powinien być tytuł tej uchwały, analogicznie dalej zmienionej uchwałą 288 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 – też powinien tutaj w treści §1 być tytuł tej uchwały. Dalej, Szanowni Państwo, w tym §1 ust. 1 mamy zapis: w §1 ust.1 pkt.13 skreśla się wyrażenie „i akumulatory” oraz pkt. 14 i 15 - i tutaj proponowałbym taką zmianę, że ten zapis w ust. 1 by na sformułowaniu „i akumulatory” byłby koniec, natomiast należałoby dodać punkt 2. w §1 ust.1 skreśla się pkt 14 i 15, jako po prostu kolejna jednostka redakcyjna. I trzecia rzecz - w ust.6 mamy, że w §2 pkt.13 otrzymuje brzmienie, natomiast powinno być: §2 ust.13 otrzymuje brzmienie. To też taka zmiana czysto techniczna. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo za zgłoszone autopoprawki. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Jako pierwsza Pani Radna Wioletta Kulpa, proszę.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. W kwestii uchwały, która została przyjęta 28 listopada, dotyczy oczywiście odbioru nieczystości od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i prowadzących działalność gospodarczą. Wczoraj na komisji skarbu Pani Dyrektor Syska mi przedstawiła informację i wierzyłam w to, że wszyscy prowadzący działalność gospodarczą, jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych są poinformowani o tym, że zmienia się zasada opłaty tak zwanego podatku śmieciowego i przechodzą teraz na zwykłe umowy cywilno-prawne, które będą zawierać ponownie z firmą, która odbiera nieczystości. Niestety, prowadziłam rozmowy z kilkoma właścicielami różnych sklepów, działalności gospodarczej, którą prowadzą, jak również spółdzielni mieszkaniowych i niestety oni takowych informacji nie otrzymali. Są w chaosie informacyjnym, ponieważ ta informacja do nich nie dotarła i ja szczerze mówiąc nie mogę w sposób jednoznaczny odczytać takich informacji ani gdzieś na pierwszej stronie tytułowej internetowej, ani w mediach lokalnych, bo tu powinien urząd miasta postarać się dotrzeć z taką informacją, jeśli rzeczywiście staramy się ograniczać ten kontakt za pośrednictwem chociażby poczty, czy innych papierowych form, to przenieśmy się do internetu, przenieśmy się w takim razie do mediów lokalnych za pośrednictwem właśnie internetu, aby do wszystkich dotarła taka informacja dokładnie z jakim dniem będą musieli postąpić w taki i w taki sposób, że będą musieli podpisać odrębną umowę cywilno-prawną z firmą odbierającą nieczystości. Niestety to jest problem, który dotyka bardzo dużej grupy osób w Płocku i chciałabym, żeby to zostało jasno i szybko wyjaśnione, dla nich zakomunikowane, że takie zasady się zmieniają w bardzo szybkim czasie. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych chciałby zabrać głos z tym punkcie? Nie widzę. Zatem prosilibyśmy ewentualnie o odpowiedź na te pytania, które padły. Pan Dyrektor wskazuje na Panią Dyrektor… Pan Prezydent wskazuje na Panią Dyrektor. Proszę bardzo, Pani Dyrektor. Czy najpierw Pan Prezydent? Prosimy Pani Dyrektor.”
	Pani Maja Syska-Żelechowska Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska powiedziała: „Zgodnie z uchwałą, którą Państwo Radni przyjęli 28 listopada na sesji listopadowej, gdzie wyłączono nieruchomości niezamieszkałe, wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu miejskiego datowane jest na dzień 1 lipca tego roku, czyli ta uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca. Niemniej jednak tutaj nie mogę się zgodzić z Panią Radną, jeżeli Pan Prezydent powie, odnośnie informacji, która znajduje się na stronie naszej www.plock.eu począwszy od dnia 6 lutego i tam szczegółowe są właśnie dane na ten temat, że zmienia się ten system, jeżeli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe. A to o czym wczoraj mówiłam na komisji, że przesłane zostały przez Wydział Skarbu i Budżetu zawiadomienia do przedsiębiorców o tym, że z dniem 1 lutego wprowadzono obowiązek zbierania odpadów komunalnych wyłącznie w sposób segregowany i ustalono nowe stawki opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, to w treści tych zawiadomień – nawet mam tu taką przed sobą… takie zawiadomienie, które trafiło do Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, jest datowane na 24 stycznia 2020 i tu również jest odniesienie do uchwały o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu, że począwszy od 1 lipca 2020 nie będą odbierane odpady w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wobec czego należy zawrzeć stosowne umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, czyli jakby wrócić do sytuacji sprzed lipca 2015, gdzie nieruchomości niezamieszkałe, a mianowicie wszyscy przedsiębiorcy, zawierali umowy cywilno-prawne z firmami odbierającymi odpady. I ja mam taką wiedzę. Rzeczywiście mój wydział nie wysyłał tych zawiadomień, bo wiąże się to z kwestią składanych deklaracji, które wpływają do Wydziału Skarbu i Budżetu, ale mam taką wiedzę, że takie zawiadomienia w styczniu zostały wysłane. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, Szanowni Państwo, w tym punkcie? Pan Prezydent chciałby? Bo widzę, że jest cały czas wciśnięte. Dobrze, nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji nad tymi dwoma projektami uchwał.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu. Punkt ósmy – projekt uchwały na druku nr 365 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, druk numer 365. Ponownie Pani Radna Wioletta Kulpa. Proszę.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Znaczy pozostanę przy swoim stanowisku Pani Dyrektor. Pani ma swoje, ja mam swoje. Trudno, żeby mi ludzie z którymi rozmawiam, właściciele, którzy prowadzą działalność gospodarczą utrzymywali, że kłamią. Jestem im w stanie uwierzyć tym bardziej, że to nie był jeden jednostkowy przypadek, ale wiele takich przypadków. I, Pani Dyrektor, Państwo wychodzicie z założenia, że każda osoba, która mieszka w Płocku, albo prowadzi działalność gospodarczą, śledzi stronę internetową tylko urzędu miasta i zastanawia się co się tam zmieniło. To my powinniśmy być otwarci z jak najszerszą komunikacją i jak najszerzej po to, żeby ta informacja powszechnie została przedstawiona. Ja szczerze mówiąc, jeśli Państwo cały czas zostaniecie przy swoim stanowisku i stwierdzicie, że zrobiliście wszystko i dopełniliście wszelkich starań, żeby ta informacja została jak najszerzej upubliczniona, to będę bardzo to obserwowała i będę skrupulatnie Państwa wypytywała jak wygląda to od 1 lipca 2020, ile takich zgłoszeń wpłynęło, ile takich umów zostało podpisanych, czy Państwo przez pomyłkę nie otrzymujecie nadal podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy byli w pełni niewiedzy i nie wiedzieli, że mają zawierać takie umowy cywilno-prawne. To jest jedna kwestia. Druga. Wydaje mi się, że na tym etapie Państwo jesteście też zobowiązani, aby na tej sesji przedstawić również, czy też uspokoić, prosiłabym bardziej w takim trybie, bo również do mnie docierają takie niepokojące sygnały, bo wszyscy wiemy doskonale o tym, że nie będzie nowej firmy, który będzie odbierała od nas odpady w czterech sektorach, nie będzie rozstrzygniętego przetargu na okres trzech lat z dniem 1 lipca 2020, ponieważ przetargi wszystkie zostały przez Państwa unieważnione i nie zdążycie wdrożyć tego w życie przez upływem 30 czerwca tego roku, kiedy mija ta trzyletnia umowa, którą zawarliście Państwo w czterech sektorach z firmą SUEZ. W związku z tym też oczekiwałabym podczas dzisiejszej sesji takiej informacji uspokajającej zarówno wszystkie wspólnoty mieszkaniowe, przede wszystkim zabudowy wielorodzinne, wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe, że nie mają się czego obawiać, bo Państwo będziecie oczywiście posiłkować się zapisami ustawy i będziecie kontynuować umowę z odbiorcą śmieci, który jest aktualnie wybrany w przetargu trzy lata wstecz, natomiast procedura przetargowa, tak jak mi Pani Dyrektor wczoraj mówiła, no może być rozstrzygnięta 1 sierpnia i wtedy ewentualnie będzie nowa firma, która będzie odbierała te nieczystości. Ja zebrałam również informacje i wczoraj to zgłosiłam, ale oczywiście Pani Dyrektor mówi o cały czas podwyższaniu kosztów, bo siłą rzeczy Państwo ustaliliście pewną kwotę w przetargu, która oczywiście przez firmy, które złożyły oferty przekracza, nie pamiętam, 3-5 taka była rozpiętość, 3-5 milionów w różnych sektorach, więc rzeczywiście ta rozpiętość jest bardzo duża. I oczywiście nie chodzi mi o to, żeby znacznie teraz z naszej strony jeszcze żyłować warunki, jeśli chodzi o miasto i chcielibyśmy dodatkowe formy, ale niestety to zgłaszają wielokrotnie mi mieszkańcy, szczególnie w zabudowie jednorodzinnej i nie powinna Pani w ogóle mówić, Pani Dyrektor, takiego zdania podczas wczorajszej komisji skarbu, już nie chciałam nawiązywać do tego wczoraj, ale to były niestosowne, że na zasadzie takiej, że mieszkańcy domków jednorodzinnych mają worki a w wielorodzinnych nie ma. Tak ustaliliście Państwo zasady i trudno teraz mieć pretensje do właścicieli domków jednorodzinnych, czy do zabudowy wielorodzinnej, że otrzymują worki a w zabudowie wielorodzinnej nie otrzymują worków. Natomiast co innego chcę powiedzieć. Chodzi o plastik. Naprawdę ta ilość worków, czyli jeden worek na gospodarstwo domowe, jest po prostu zbyt małą ilością i dlatego prosiłam o to i to jest wyrażenie nie moje, nie moje zdanie, tylko wyrażam opinię szeregu mieszkańców, którzy zwracają uwagę, że ten jeden worek jest zbyt małą ilością i prosili o to, żeby była przynajmniej ilość dwóch worków na jedno gospodarstwo domowe lub taka ilość worków, która jest przez nich przekazywana. Czyli, jeśli oddają, nie wiem, dwa, trzy worki plastiku co dwa tygodnie, to żeby taka ilość zwrotnie została im przekazywana. Ja rozumiem, że Pani Dyrektor wczoraj mówiła o wyższych kosztach i Państwo planujecie pewne ograniczenie w zakresie odbioru chociażby długości okresu, tak jak mówimy o sprzęcie elektronicznym, bateriach, czy akumulatorach, że będzie inny system, inaczej będzie Państwo ustalać to z firmą odbierającą nieczystości po to, żeby między innymi obniżyć koszty dla miasta, to w takim razie może spróbujmy gdzieś wynegocjować jeszcze te warunki, żeby to był jakiś dodatkowy atut dla mieszkańców, którzy nam to zgłaszają jako radnym również. Tak że proszę to o rozważenie. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Zacznę od pierwszej sprawy, czyli od kwestii informacji. Każdy przedsiębiorca – nie wiem, czy Pani Radna to zrozumiała, czy nie, ale wydaje mi się, że Pani Dyrektor odpowiedziała dosyć wyraźnie – każdy przedsiębiorca, który w systemie funkcjonował do tej pory i składał miastu deklaracje i miasto odbierało od niego śmieci dostał informację pisemnie i ja mam przed sobą przykładową taką informację, gdzie w tej informacji, w tym zawiadomieniu jest także wytłuszczone, że od 1 lipca 2020 roku nie będą odbierane odpady w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wobec czego należy zawrzeć stosowne umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Jak rozumiem taką informację – mam nadzieję, że Pani Radna też już w tej chwili to wie – otrzymał każdy przedsiębiorca, który do tej pory miał, funkcjonował w naszym systemie, w ewidencji, składał deklaracje, płacił i były od niego odbierane śmieci, otrzymał ten przedsiębiorca każdy informację, że ten system w takiej formie działa tylko do dnia 1 lipca, a od 1 lipca musi sam zawrzeć już umowę z wybranym przez siebie podmiotem gospodarczym. To w kwestii informacji. Oprócz tego ta informacja jest także na stronach. Także media ją podawały. Zakładam, że każdy kto prowadzi działalność gospodarczą czyta pisma, które otrzymuje z urzędu, czyta je ze zrozumieniem i w tym momencie ma tę wiedzę. Jeśli nie to, tak jak powiedziałem, pozostaje strona internetowa albo inna jeszcze komunikacja. Natomiast zakładam, że ta, która się odbyła, już była w zdecydowanej większości, nie powiem, że w stu procentach, bo może okazać się, że gdzieś na poczcie zaginęło pismo, ale jednak dotarła do tych wszystkich, którzy mieli złożone deklaracje i rozliczali się z miastem jako przedsiębiorcy z odbierania odpadów komunalnych. W przypadku natomiast tej kwestii, którą Pani Radna poruszyła, bo jak rozumiem rzeczywiście i Pani Dyrektor uspokaja Panią Radną, i ja również mogę uspokoić Panią Radną, ale także mieszkańców, oczywiście w sytuacji w której nie rozstrzygnęlibyśmy przetargu i nie podpisali umowy zgodnie z prawem możemy postąpić, tak jak to Pani Radna powiedziała, zapewniając mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych i to zarówno w domkach jednorodzinnych, jak i w blokach. Nie wiem, i to jest Pani zdanie, że coś Pani Dyrektor powinna powiedzieć na komisji bądź nie – mnie na komisji nie było. Zakładam, że Pani Dyrektor przede wszystkim powiedziała prawdę. Jeśli powiedziała prawdę, to w tym momencie wszystko jest w porządku. Dlatego chciałbym też podkreślić, że - Pani Radna powiedziała, że takie ustaliście zasady – przypominam, że w kontekście zasad to zawsze są uchwały rady miasta i w tym momencie to rada miasta takie zasady uchwala, już uchwaliła i akurat na etapie uchwalania tych zasad wówczas nie było tego rodzaju postulatów. Ale nawet jeśli by były, to trzeba mieć jednak świadomość kosztów tych pomysłów i postulatów, które są zgłaszane, bo to jest tak, że ktoś te koszty musi ponieść. W takiej sytuacji, jeśli chodzi o system, który powinien się bilansować, to rzeczywiście ktoś dodatkowe koszty z tego tytułu powinien ponieść, czyli pewnie rozłożone powinny zostać one na wszystkich tych, którzy zbierane mają odpady komunalne, wszystkich mieszkańców Płocka. To jest oczywiście dyskusyjne, ale prawdziwe. I w tym momencie to tyle, jeśli chodzi o tę uwagę o ilości worków. Czy to jest dobrze, że jedni mają, otrzymują worki, bo mieszkają w zabudowie jednorodzinnej, w wielorodzinnej nie otrzymują, ale z drugiej strony Pani Radna mówi: ale najlepiej jak by otrzymywali dwa, to ja już w końcu naprawdę zaczynam się gubić. Ustaliliśmy pewne zasady. Jestem przekonany, że - w kontekście także Państwa Radnych – podjęliście Państwo dobrą decyzję, teraz czekamy na rozstrzygnięcie przetargu i mam nadzieję, że oby w jak największym stopniu ten system po rozstrzygniętym przetargu się bilansował, bo i tak cena, czy koszty utylizacji odpadów są bardzo wysokie, a jeszcze raz powtórzę – w najmniejszym stopniu zależą one od samorządu. Samorząd w tym momencie pełni rolę operatora tego systemu, czyli z jednej strony musi pobrać opłaty, znaleźć kogoś kto będzie wywoził i zapłacić za to. Natomiast absolutnie nic poza tym nie powinien robić, czyli powinien być operatorem całego systemu, który niestety z różnych przyczyn jest bardzo kosztowny. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie też dwa słowa w tym temacie. Szanowni Państwo, na ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej omawialiśmy również tematykę odpadów komunalnych. Miałem wówczas bardzo dużo pytań i trochę wątpliwości w szczególności w kontekście przebiegu dotychczasowego przetargu na zagospodarowanie odpadami. W sytuacji, gdy mamy jedną ofertę, budzi to pewne wątpliwości co do kwestii chociażby finansowych rozstrzygnięcia tego przetargu. No ale wiemy, że są jakieś tam działania korygujące wprowadzone. Jest unieważniony pierwszy przetarg, są kontynuowane drugie. Nie mam zamiaru teraz powtarzać tych pytań i wystąpień, które trzy dni temu na komisji na tej auli zadawałem. Natomiast w świetle tej dyskusji, ale też sygnałów, które do mnie napływają, ja powiem szczerze, że pewne wątpliwości, Szanowni Państwo, mam co do sprawności funkcjonowania tego systemu na nieruchomościach, gdzie będą lokale mieszane, czyli zarówno zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Powiem szczerze, że tutaj obawiam się, że możemy mieć pewien chaos. I stąd jedno pytanie dzisiaj tylko zadam – czy, kto i kiedy będzie w imieniu urzędu miasta kontrował te podmioty na nieruchomościach o mieszanym stanie, czyli zamieszane i niezamieszkane. Kiedy planujemy taką akcję i kto ją będzie przeprowadzał? Bo tylko w taki sposób będziemy w stanie zweryfikować i ewentualnie – w cudzysłowie - mobilizować podmioty niewywiązujące się z obowiązujących przepisów prawa? Kiedy to nastąpi i kto będzie to robił bardzo bym prosił o taką odpowiedź. Pan Prezydent, proszę bardzo.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Będzie to robił urząd miasta niezwłocznie po wejściu w życie systemu.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale fizycznie, Panie Prezydencie, straż miejska czy ktoś...”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Straż miejska.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Prezydent jeszcze, proszę bardzo.”
	Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Odpowiadając na pytanie Pana Przewodniczącego – takie kontrole będą prowadzili oczywiście pracownicy urzędu miasta w imieniu prezydenta, bo rzeczywiście w momencie, kiedy mamy obszar wyłączony, niezamieszkały jest obowiązek zawarcia umów cywilno-prawnych i my takie kontrole będziemy prowadzili. Jeżeli chodzi o te obszary, które są zamieszkałe również w naszym przetargu będzie wpisany obowiązek jakby kontrolowania w jaki sposób są prowadzone… w jaki sposób jest prowadzona segregacja śmieci przez mieszkańców Płocka, bo pamiętamy o tym, że mamy stawkę podstawową właśnie sześć złotych, ale jest również ta stawka dodatkowa, która w przypadku braku segregacji może być nałożona.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja największe obawy mam o te mieszane, Panie Prezydencie, czyli zamieszkałe od powiedzmy pierwszego piętra wzwyż a parter usługi. I tu jest, według mnie, jakieś pole do konfliktów i być może niezgodnych z prawem działań.”
	Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Jeżeli to jest teren spółdzielni to rzeczywiście musi w sposób jakiś tutaj organizacyjny podejść do tego spółdzielnia, innego wyjścia nie ma.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Rozumiem, że będą kontrole.”
	Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Dotyka to, ten problem dotyka całego kraju, nie tylko Płocka.”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Podobno, jeżeli Pan Prezydent nie mówi do mikrofonu słabo to słychać.”
	Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Jest wiele samorządów, które rzeczywiście idą właśnie w tym kierunku, że z systemu wyłączają tereny niezamieszkałe, więc nie jesteśmy tutaj jedyni i nie jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o takie rozwiązanie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Na pewno te pierwsze tygodnie będą wymagały większych jakichś kontroli i nakładów pracy ze strony urzędu. Nie widzę więcej zgłoszeń, Szanowni Państwo, w tych punktach, przechodzimy zatem do kolejnego punktu.(...)”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Przechodzimy do etapu II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Jak rozumiem wniosku żadnego do Komisji Uchwał i Wniosków nie ma, nie wpłynął żaden wniosek, więc będę poddawał pod głosowanie kolejne projekty uchwał odczytując tradycyjnie tylko i wyłącznie, jeśli Państwo pozwolicie, numery druków.”
	II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
	Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
	UCHWAŁA NR 348/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 349/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 350/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 351/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 352/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 109, położonej w Płocku przy ul. Nałkowskiej (obręb 4) stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 353/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 354/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 355/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 356/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 357/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie nadania pośmiertnie medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Elżbiecie Podwójci-Wiecheckiej stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 358/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie nadania pośmiertnie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Hubertowi Chiczewskiemu stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 359/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji pod nazwą „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
	UCHWAŁA NR 360/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 listopada 2019 r. na Prezydenta Miasta Płocka stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
	14. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierana odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 369).
	UCHWAŁA NR 361/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierana odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Dobrnęliśmy do końca etapu II w punkcie piątym.”
	Ad pkt 6
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przed nami punkt szósty: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami. Proszę bardzo Panie Prezydencie.
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka poinformował, że:
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do sprawozdania Pana Prezydenta? Nie widzę.”
	Ad pkt 7
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu: Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami. Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, że:
	Ad pkt 8
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pani Radna Małgorzata Ogrodnik, proszę. To będzie przekaz zdalny, więc poczekamy pewnie chwilkę.”
	Pani Radna Małgorzata Ogrodnik powiedziała: „Panie Prezydencie, ja mam pytanie od mieszkańców. Składałam interpelację. Chodzi mi o przejście dla pieszych, to jest na wysokości McDonalda, ulica Piłsudskiego. Panie Prezydencie chciałabym się spytać. Składałam interpelację również z podpisami mieszkańców ulicy. Chodzi o wysokość tutaj na ulicy Piłsudskiego, za McDonaldem. Jest to to przejście dla pieszych, gdzie często dochodzi do potrąceń, kolizji. I wiem z tego co otrzymałam tutaj informacje od Pana dyrektora wydziału transportu publicznego, że będą takie rozmowy poczynione w lutym z policją i chciałabym się dowiedzieć jakie są rezultaty i co dalej będzie z tym przejściem dla pieszych. Jak jesteśmy w temacie już tutaj przejść dla pieszych również chciałabym spytać na jakim etapie jest sygnalizacja świetlna – razem z Panią Darią Domosławską składałyśmy interpelację – ulica Kazimierza Wielkiego 34. Miało to być też tutaj rozpatrzone przez Pana Dyrektora - Pana Jacka Ambroziaka. Tutaj również chciałabym zadać pytanie jako przewodnicząca rady osiedla Skarpa, bo Pan Dyrektor wystosował do nas tutaj pismo w sprawie zaopiniowania wprowadzenia tutaj autokarów na wysokości ulicy Na Skarpie i Jasnej. Ja bym chciała się dowiedzieć i chciałabym na piśmie otrzymać, czy Pan Dyrektor był na wizji lokalnej. Chciałabym się dowiedzieć jak on sobie wyobraża puszczenie autokarów na ulicę Na Skarpie, jak również na ulicy na Jasnej. I jest to odcinek ulicy Na Skarpie, która nie została wyremontowana i teraz już na dzień dzisiejszy ruch odbywa się jednokierunkowy. Czy wyobraża sobie zrobienie tam zatoczek autobusowych? I chciałabym to uzyskać – te informacje – na piśmie. Jak również w dalszym ciągu przypominam się sprzed dwóch lat – próg zwalniający ulica Na Skarpie 20, na jakim etapie jest poczyniony tutaj projekt i kiedy mieszkańcy, bo mieszkańcy cały czas tutaj to rady osiedla, otrzymuję telefony, zapytania, czy mogą liczyć na tego typu inwestycje na jezdni. I również, Panie Prezydencie, mam takie zapytanie jeszcze wynikające tutaj, czy odcinek ulicy Na Skarpie, końcówka, może liczyć na remont, bo niestety jest to odcinek gdzie niestety jest w fatalnym stanie. Moja ostatnia tutaj prośba, bo również zgłaszała interpelację w sprawie krótkiego fragmentu znajdującego się przy parku Abisynia a Domem Technika. Otrzymałam odpowiedź - ja wiem, że w poprzednich kadencjach Pani Radna Smardzewska również pisała interpelacje - otrzymałam odpowiedź, że teren ten należy do wojewody. Państwo wystosowaliście w roku 2017, że chcielibyście nawet w formie użyczenia otrzymać taką zgodę od wojewody. Do tej pory wiem nie otrzymaliście odpowiedzi. I zwracam się z prośbą, czy możemy… (nieczytelne nagranie – problemy techniczne z dźwiękiem) Jest to kawałek chodnika, ale jest w tak fatalnym stanie, a park Abisynia częściowo, znaczy praktycznie jest w remontowany, chodniki, tutaj teren koło Domu Technika jest w pięknym stanie a niestety ten chodnik jest w fatalnym stanie i mieszkańcy bardzo prosili mnie o interwencję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Przy okazji prośba do Panów z obsługi technicznej – spróbujmy upewnić się przynajmniej przed następną sesją, dlaczego niektóre połączenia są tak fatalnej jakości. Pan Radny Tomasz Kominek, proszę bardzo, Pan sekretarz.”
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Na pozór sprawa może wydawać się bardzo błaha, natomiast problem jest bardzo poważny, który wraca jak bumerang w okresie wiosenno-letnim. Mam na uwadze tutaj szczególnie kwiecień i maj. Dla tych, którzy nie wierzą, że jest to bardzo poważny problem proponuję wejść na mojego Facebooka i zobaczyć wczorajsze zdjęcia z osiedla jednego na lewym brzegu Wisły. Po raz kolejny to zielone robactwo zaatakowało nasze osiedle po prostu w takim wymiarze, że nie można było wyjść na zewnątrz. Ludzie przejeżdżając przez stary most myśleli że to jest dym z kominów, który unosi się w tym czasie. Naprawdę powiem szczerze, że z roku na rok coraz gorzej wygląda sytuacja z tymi robalami okrutnymi. Mam na myśli tu oczywiście jętki i ochotki. Mam przecież też, Szanowni Państwo, pełną świadomość tego, że nie mamy wpływu na populację kormorana, nie mamy też wpływu na to ile jest tego mułu osadzonego na dnie Wisły, bo to nie są zadania samorządu, ale proszę Was, naprawdę, żebyśmy zastanowili się, patrząc na Pana Prezydenta Piotr Dyśkiewicza, czy nie moglibyśmy zainstalować kilka budek, czy też wieży dla jerzyka zwyczajnego. To taki ptak, który określany jest jako jedyny, który może sobie poradzić z populacją tego robala po prostu. Mówię Wam szczerze, że poczytajcie sobie media, zobaczcie sobie Facebooka mojego, to co się wczoraj działo na osiedlu to naprawdę 37 lat mieszkam nad Wisłą, ale jeszcze czegoś takiego nie przeżyłem, tak. Już nie wspomnę o tym, że później smród, który unosi się z tego jak już padną po kilkunastu godzinach te jętki nad Wisłą jest po prostu tragiczny. Ale naprawdę wczoraj nie można było wjechać na osiedle, bo nie można było oddychać. Ja wyszedłem przed dom, po prostu nie mogłem oddychać. Dużo osób wysyłało mi zdjęcia. Jest to po prostu niesamowita historia. Dlatego mówię – sprawa na pozór wydaje się bardzo błaha, ale powiem szczerze jeszcze raz - taki dzień jak wczoraj to się nie wydarzył od 37 lat. I podobno jedynym rozwiązaniem, które my możemy wziąć na siebie jako samorząd, a będziemy mieli za chwilę piękny park, to jest instalacja tych wieży, czy budek dla tego jerzyka zwyczajnego, czyli ptaka, który jako jedyny może sobie z tym robactwem poradzić. Proszę tu o zrozumienie i interwencję. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Potwierdzam, Panie Sekretarzu, miałem wczoraj wątpliwą przyjemność biegać po wale w Borowiczkach. Było to dosłownie niesmaczne. Pani Radna Daria Domosławska, proszę.”
	Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Chciałam zabrać głos ad vocem tematu jętek. Kilka lat temu również zwróciłam uwagę na istniejący problem. Zaproponowałam również budowanie wież lęgowych dla jerzyka. W tej chwili wiem, że na osiedlu Dworcowa powstaną takie właśnie wieże. Natomiast myślę że jest to bardzo pomysł, żeby pójść między innymi w ślad za spółdzielnią mieszkaniową na osiedlu Dworcowa, jak i na Międzytorzu, gdzie takie wieże powstają i przenieść ten pomysł na inne osiedla. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan Prezydent, proszę bardzo.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Oczywiście na te pytania, czy interpelacje odpowiemy na piśmie. W kontekście tej sprawy o której mówił Pan Przewodniczący ma być rozstrzygnięty w tej chwili przetarg na wieże lęgowe. To jest projekt z budżetu obywatelskiego. Ja nie wiem dokładnie gdzie jest ta lokalizacja, ale jeśli będzie możliwe to być może tam również, a jeśli nie to trzeba po prostu utworzyć takie zadanie, znaleźć środki i rzeczywiście spróbować tego rodzaju rozwiązanie wypróbować. Czy ilość będzie wystarczająca tych jerzyków trudno mi powiedzieć. A co zrobimy jak one się rozmnożą to dopiero będzie wyzwanie. Aczkolwiek ja tu jak gdyby nie neguję, ciesząc się tylko, że mając świadomość, że te robale okrutne – jak to powiedział Pan Przewodniczący – dają się we znaki, to całe szczęście i tak nie jest szarańcza, tak że to i tak. (niezrozumiały głos z sali) Ale tak twierdził Pan Przewodniczący. Ja mam świadomość, że to są owady nie robale, ale twierdził, że to są robale okrutne. Cytowałem. (niezrozumiałe głosy z sali) Dobrze. Zaakcentował, dobrze. Więc nie, problem rzeczywiście jest poważny. Oczywiście on jest jednego roku bardziej, drugiego roku mniej uciążliwy i całe szczęście nie trwa całym rokiem. Natomiast mam świadomość, nie bagatelizujemy tego. Tak jak powiedziałem te wieże lęgowe dla jerzyków - w tej będzie rozstrzygany nawet przetarg - mam nadzieję, że one przynajmniej w jakimś stopniu będą sukcesywnie zmieniały sytuację, aczkolwiek, to co zresztą powiedział Pan Przewodniczący, nie jesteśmy w stanie tych miejsc, gdzie one się rozmnażają, czyli w zależności od warunków atmosferycznych i poziomu Wisły, zniwelować zupełnie. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. To może jeszcze tak humorystycznie. Na ogół co roku chyba ratusz najbardziej był oblepiony jętkami, ponieważ od kilku dni stoi rusztowanie to być może musiały się gdzieś przenieść. Chyba nie ma więcej zgłoszeń, Szanowni Państwo, więc może tak z uśmiechem na ustach kończę XX Sesję Rady Miasta Płocka. Dziękuję Państwu bardzo.”
	Ad pkt 9
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XX Sesji Rady Miasta Płocka.
	Na tym protokół zakończono i podpisano.
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